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entree woningen

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen

tegelwerk

maaiveld

binnendeur 

houten paneel

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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Overzicht kopersopties voor- en achtergevel
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