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Verdiepingshoge pui voorgevel

(standaard bij bwnrs. 06 en 07)

Dakkapel kopgevelzijde (niet

mogelijk i.c.m. alternatieve

indeling zolder)

Groot dakraam voorzijde i.p.v.

standaard dakraam voorzijde
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voorgevel (standaard bij bwnrs.

02 en 03)
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Verdiepingshoge pui voorgevel

(standaard bij bwnrs. 06 en 07)

Erker zijgevel

Dakkapel voorzijde i.p.v.

standaard dakraam voorzijde

(bij bwnrs. 2 en 3 niet mogelijk

i.c.m. optie "EPC=0")

150

Optie "EPC=0"  (bij bwnrs. 2 en

3): 7 stuks PV panelen op de

voorzijde en 8 stuks PV panelen

op de achterzijde)
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zolder

+2930
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Dubbele openslaande deuren

achtergevel (standaard bij

bwnrs. 06 en 07)

Verdiepingshoge pui

achtergevel (standaard bij

bwnrs. 02 en 03)

Veranda achtergevel (op de

begane grond)

Veranda achtergevel (op de

begane grond)

6875

Optie "EPC=0"  (bij bwnrs. 6 en

7): 13 stuks PV panelen op de

achterzijde)
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zolder
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Brede gevelpui achtergevel met

enkele deur

Brede gevelpui achtergevel met

dubbele openslaande deuren

Aanbouw 2,4m achtergevel (op

de begane grond)

Erker zijgevel

150

Dakkapel achterzijde (bij bwnrs.

6 en 7 niet mogelijk i.c.m. optie

"EPC=0")

Groot dakraam achterzijde links

en rechts (afzonderlijk van

elkaar te kiezen) (bij bwnrs. 6 en

7 niet mogelijk i.c.m. optie

"EPC=0")

Optie "EPC=0"  (bij bwnrs. 2 en

3): 7 stuks PV panelen op de

voorzijde en 8 stuks PV panelen

op de achterzijde)

Aanbouw 1,8m achtergevel (op

de begane grond)

mk

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 / 

dakbedekking erker (optioneel)

EPDM zwart

dakbedekking dakkapellen (optioneel) / aanbouw 

(optioneel) / 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

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

hemelwaterafvoer zink naturel

doorlopende spekband (boven kozijn begane 

grond en verdieping en ter hoogte van onderzijde 

kozijn verdieping)

prefab beton naturel

afdekkap tuitgevels aluminium grijs

PV panelen: aantal en situering indicatief 

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

Bij optie "EPC=0"
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