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• Aanbouw 1,2m achterzijde, 

berging samenvoegen met 

woning en losse berging in tuin

Voorgevel • Erker voorzijde (alleen mogelijk 

bij bouwnummer 117)

• Dakkapel tuinzijde

• Dakkapel entreezijde

Voorgevel Voorgevel • Dakkapel tuinzijde

• Dubbele openslaande deuren 

voorzijde i.p.v. enkele deur

• Dubbele openslaande deuren 

voorzijde i.p.v. vast glas
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• Dakkapel tuinzijde

• Dubbele openslaande deuren 

achterzijde i.p.v. enkele deur

• Dubbele openslaande deuren 

achterzijde (extra)

Achtergevel • Aanbouw 1,2m achterzijde

• Dakkapel tuinzijde

• Dakkapel entreezijde

Achtergevel • Aanbouw 1,2m achterzijde, 

berging samenvoegen met 

woning en losse berging in tuin

• Brede gevelpui achterzijde

Achtergevel

Onderdeel Materiaal Kleur

gevelmetselwerk baksteen handvormsteen WF

wit gekeimdbouwnr.: 117

voegwerk metselwerk cement

stalen lateien staal zwart

dakpan keramische pan

diamant zwart (glanzend)

antraciet

bouwnr.: 117 en 129

bouwnr.: 129 roodpaars

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

draaiende delen kunststof

raamdorpels

luifel voordeur hout wit 

mk

entree woningen

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen

tegelwerk

maaiveld

binnendeur 

colorbel paneel
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130632-5 E6600-XL-OH-VK-B0310 0

Duingeest te Monster - fase 6

VK

Vorm 6D Wonen BV

1:50

Definitief

Te Papendrecht

Type vrijstaand 6,6m (Oud Hollands) - Zeewinde XL

A0

Overzicht kopersopties voor- en achtergevel
Bouwnummer 117 en 129

definitief31-08-2018 JK CS

pv panelen: aantal en situering indicatief

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

LET OP:

Bouwnummer 129 krijgt 17 stuks pv panelen op het dakvlak van de entreezijde
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