
mk

entree woningen

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen

tegelwerk

maaiveld

binnendeur 

Colorbel

Begane grond
Peil=0

+2930
verdieping

+10060
nokhoogte

+8888
bk boeideel

+8643
ok boeideel

+8501
bk kozijn

+7041
ok kozijn

 as  as  asVoorgevel • Veranda voorzijde (alleen mogelijk 

bij bouwnummers 136, 142 en 144)

• Dakkapel kopgevel

as as as • Veranda voorzijde (alleen mogelijk bij 

bouwnummers 109, 111, 113, 123, 125 en 135)

• Dakkapel voorzijde (voor bouwnummers 122 t/m 

125, 138, 139, 160 en 161 alleen i.c.m. minder pv 

panelen en een hogere EPC waarde)

73007300

Voorgevel • Basis voorgevel • Erker zijgevel

73007300

206 206910

1322

+5860
zolder

Let op: kolommen/hekwerken 

vervallen indien beide bouwnummers 

kiezen voor een veranda

Begane grond
Peil=0

+2930
verdieping

+10060
nokhoogte

+8888
bk boeideel

+8643
ok boeideel

+8501
bk kozijn

+7041
ok kozijn

 as as as asas as 

7300 7300

Achtergevel • Dakkapel achterzijde (voor 

bouwnummers 108 t/m 113, 135, 136 

en 140 t/m 145 alleen i.c.m. minder pv 

panelen en een hogere EPC waarde)

• Dubbele deuren achterzijde i.p.v. 

enkele deur

• Dubbele deuren achterzijde i.p.v. vast 

glas kozijn)

• Aanbouw achterzijde 2,4m

• Dubbele deuren achterzijde i.p.v. 

enkele deur

1780 36601780

206 2062750

3162

Achtergevel

1780 3660

1340 1340

• Brede gevelpui achterzijde (enkele 

deur)

• Dakraam achterzijde links en rechts 

(afzonderlijk van elkaar te kiezen)

• Brede gevelpui achterzijde (dubbele 

deur)

• Dakkapel kopgevel

+5860
zolder

Onderdeel Materiaal Kleur

gevelmetselwerk baksteen handvormsteen WF

bouwnr.: 108-109

bouwnr.: 110-111, 122-123, 135-136 

en 142-143

bruin 

voegwerk metselwerk cement

stalen lateien staal zwart

dakpan keramische pan

koperrood

dakbedekking platte daken bitumineus zwart

zijwangen dakkapel (optioneel) hout wit 

dakgoot hout wit 

gootafwerking binnenzijde EPDM zwart

daktrim/afdekkap aluminium wit

gevelkozijn kunststof wit 

wit

keramisch zwart

voordeur kunststof wit 

bergingsdeuren sectionaal wit

tuindeuren kunststof wit

hemelwaterafvoer PVC (ronde pijp) wit

antraciet

bouwnr.: 112 en 113

bouwnr.: 108-109, 110-111, 122-123, 

124-125, 135-136, 138-139, 140-141, 

142-143, 144-145, 160-161

antraciet

draaiende delen kunststof

raamdorpels

koperrood

bouwnr.: 112-113, 124-125, 138-139 

en 144-145

rood

bouwnr.: 140-141 oranje 

bouwnr.: 160-161 roodpaars

luifel voordeur hout wit

Veranda (optioneel) hout wit
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Duingeest te Monster - fase 6

VK

Vorm 6D Wonen BV

1:50

Definitief

Te Papendrecht

Type 2 onder 1 kap 7,3m (Oud Hollands) - Zandlelie

1470 x 841

Definitief31-08-2018 JK CS

Overzicht kopersopties voor- en achtergevel Bwnrs. 108 t/m 113, 

122 t/m 125, 135/136, 138/139, 140 t/m 145 en 160/161

PV-panelen: aantal en situering indicatief

(n.t.b. afhankelijk van EPC-berekening)

LET OP:

Bij bouwnummers 122 t/m 125, 138, 139, 160 en 161 pv panelen op het 

dakvlak van de voorgevel.
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