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KLEUREN EN MATERIALEN
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Optie "EPC=0" voor bwnr. 8 (15 stuks

PV panelen op de tuingevelzijde)
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mogelijk bij bwnrs. 1 en 5)
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Breed dakkapel tuingevelzijde

Aanbouw 2,4m achtergevel (op de

begane grond) en aangrenzende

berging samenvoegen met woning

(standaard en alleen mogelijk bij

bwnr. 4)
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Optie "EPC=0" voor bwnr. 9 (14 stuks

PV panelen op de tuingevelzijde)
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13401340

+5860
Zolder

+2930
Verdieping

Veranda achtergevel (optioneel

alleen mogelijk bij bwnrs. 1, 4 en 5)
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Optie "EPC=0" voor bwnrs. 1 en 5 (16

stuks PV panelen op de

entreegevelzijde)
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Aanbouw 2,4m achtergevel (op de

begane grond) (standaard en alleen

mogelijk bij bwnrs. 1 en 5)
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Aanbouw 2,4m achtergevel (op de

begane grond) en aangrenzende

berging samenvoegen met woning

(standaard en alleen mogelijk bij

bwnr. 4)
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Zolder

+2930
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Optie "EPC=0" voor bwnr. 4 (17 stuks

PV panelen op de entreegevelzijde)

mk

entree woningen

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen

tegelwerk

maaiveld

binnendeur 

houten paneel

PV-panelen: aantal en situering indicatief 

(n.t.b. afhankelijk van EPC berekening / zonligging)

Bij optie "EPC=0"

Onderdeel Materiaal Kleur

dakpannen keramische dakpan leizwart

goten / overstek / luifel voordeur / veranda 

(optioneel)

hout crème-wit

gootbekleding / dakbedekking luifel EPDM zwart

dakbedekking dakkapellen (optioneel) / aanbouw 

(optioneel bij bwnr. 8 en 9) / veranda (optioneel)

bitumen zwart

daktrim aluminium crème-wit

gevelmetselwerk baksteen metselwerk, 

handvorm wf

keimwerk natuurwit

voegwerk gevelmetselwerk cement keimwerk natuurwit

plint gevelmetselwerk + rollaag baksteen metselwerk, 

handvorm wf

zwart/grijs

voegwerk plint + rollaag cement donkergrijs

doorlopende spekband (boven kozijnen begane 

grond) / spekband (boven kozijnen verdieping en 

zolder)

prefab beton naturel

kozijnen hout antraciet zwartgrijs

ramen hout antraciet zwartgrijs

panelen in terrasdeuren hout crème-wit

zijwangen dakkapel (optioneel) hout grijs

lateien staal antraciet zwartgrijs

voordeuren hout grijs 

terrasdeuren hout crème-wit

deurdorpels kunststeen antraciet

raamdorpels prefab beton naturel

afdekkap tuitgevels aluminium grijs

luiken voorgevel hout crème-wit / antraciet zwartgrijs

hemelwaterafvoer zink naturel
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Duingeest Eiland te Monster
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Overzicht kopersopties tuin- en entreegevel
Bouwnummers 1, 4, 5, 8 en 9
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Type vrijstaande woning 6,6m (Oud Hollands)
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