
mk

entree woningen

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen

tegelwerk

maaiveld

binnendeur 

Onderdeel Materiaal Kleur

gevelmetselwerk baksteen handvormsteen WF 

koperrood

voegwerk metselwerk cement antraciet

stalen lateien staal zwart

dakpan keramische pan

bouwnrs: 118 t/m 121, 130 t/m 133, 152 en 153

dakgoot hout wit 

gootafwerking binnenzijde EPDM zwart

daktrim/afdekkap aluminium wit

gevelkozijn kunststof wit 

kunststof wit

keramisch zwart

voordeur kunststof wit 

bergingsdeuren hout kwartsgrijs

tuindeuren kunststof wit 

hemelwaterafvoer PVC (ronde pijp) wit

dakbedekking platte daken bitumineus zwart

zijwangen dakkapel hout wit

bouwnr.: 118 t/m 121

roodpaarsbouwnr.: 130 en 131

draaiende delen

raamdorpels

antraciet

oranjebouwnr.: 132 en 133

roodbouwnr.: 150 en 151

bruinbouwnr.: 152 en 153

diamant zwart (glanzend)keramische pan

bouwnrs: 150 en 151

colorbel paneel

luifel voordeur hout wit 

bergingsdeuren sectionaal wit

Begane grond
Peil=0

+2930
Verdieping

3 2 1

+10060
nokhoogte 1

+10567
nokhoogte 2

60006000

Achtergevel  3  2  1Type C

• Dubbele openslaande 

deuren achterzijde

• Dakkapel achterzijde (Let op: 

bij bouwnummers 150 en 

151 alleen i.c.m. minder pv 

panelen en een hogere EPC-

waarde)

Type D

• Dubbele openslaande 

deuren achterzijde

+8888
b.k. boeideel

+8643
o.k. boeideel

+8501
 b.k. kozijn

+7041
 o.k. kozijn

206 1750 206

1673 1673

2162

+5860
Zolder

Begane grond
Peil=0

+2930
Verdieping

+10060
nokhoogte 1

+10567
nokhoogte 2

 3  2  1Achtergevel Type C

• Brede gevelpui achterzijde

• Aanbouw 2,4m achterzijde, 

berging samenvoegen met 

woning en losse berging in 

tuin  (niet mogelijk bij 

bwnrs. 118 en 150 t/m 153)

• Dakkapel kopgevel

Type D

• Brede gevelpui achterzijde

• Aanbouw 2,4m achterzijde, 

berging samenvoegen met 

woning en losse berging in 

tuin

60006000

+8888
b.k. boeideel

+8643
o.k. boeideel

+8501
 b.k. kozijn

+7041
 o.k. kozijn

1658 4332 4332 1658

+5860
Zolder

Begane grond
Peil=0

+2930
Verdieping

+10060
nokhoogte 1

+10567
nokhoogte 2

 3  2  1Achtergevel Type C

• Aanbouw 2,4m achterzijde 

(niet mogelijk bij 

bouwnummers 150 t/m 153)

• 2 dakramen achterzijde 

(afzondelijk van elkaar te 

kiezen)

Type D

• Aanbouw 2,4m achterzijde

60006000

1340 1340

+5860
Zolder

Begane grond
Peil=0

+2930
Verdieping

321

+10060
nokhoogte 1

+10567
nokhoogte 2

6000 6000

Voorgevel  3 2 1 Type D

• Basis woning

Type C

• Erker voorzijde (deze optie is 

alleen mogelijk bij bouwnummer 

121)

2544

+5860
Zolder

Begane grond
Peil=0

+2930
Verdieping

+10060
nokhoogte 1

+10567
nokhoogte 2

 3 2 1Voorgevel Type D

• Erker voorzijde (niet mogelijk 

bij bouwnummer 120)

• Aanbouw 2,4m achterzijde, 

berging samenvoegen met 

woning en losse berging in 

tuin

Type C

• Verdiepingshoge pui voorzijde

• Aanbouw 2,4m achterzijde, berging 

samenvoegen met woning en losse 

berging in tuin  (niet mogelijk bij 

bwnrs. 118 en 150 t/m 153)

• Dakkapel kopgevel

6000 6000

+8888
b.k. boeideel

+8643
o.k. boeideel

+8501
 b.k. kozijn

+7041
 o.k. kozijn

1658 4582 1673 1658

+5860
Zolder

Begane grond
Peil=0

+2930
Verdieping

321

+10060
nokhoogte 1

+10567
nokhoogte 2

 3 2 1

6000 6000

Voorgevel Type D

• Basis woning

Type C

• Dubbele openslaande 

deuren voorzijde

1673

+5860
Zolder
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Duingeest te Monster - fase 6

VK

Vorm 6D Wonen BV

1:50

Definitief

Te Papendrecht

type 2 onder 1 kap 6,0m (Oud-Hollands) - Zandhaver

A0+

Overz. kopersopties voorgevel en achtergevel
Bwnrs. 118 t/m 121, 130 t/m 133, 150 t/m 153

definitief31-08-2018 JK CS

pv panelen: aantal en situering indicatief

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

Bouwnummers 119 en 130 krijgen 8 stuks pv panelen op zowel het linker als 

het rechter dakvlak.

Bouwnummers 150 en 151 krijgen 12 stuks pv panelen op het dakvlak van de 

achtergevel.

Bouwnummers 152 en 153 krijgen 8 stuks pv panelen op het dakvlak van de 

voorgevel en 2 stuks op het dakvlak van de achtergevel.

Voor bouwnummers 150 t/m 153 gelden alleen de opties voor type C.

Geen aangrenzende berging bij bouwnummers 118 en 150 t/m 153.
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