
 

 

Zeekraal, Duingeest 
4. Staat van afwerking 

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting  

ALGEMEEN     

Garage Bestrating Onbehandeld Geïsoleerde 

plaat  

 Verlichting 

 Noodverlichting 

     

Entree Schoonloopmat Behang 

voorzien van 

sauswerk 

Spuitwerk  Bellentableau/intercom en 
postkasten 

 Verlichting op schemerschakeling 

     

Trappenhuis Begane grond 

tegelwerk; 

verdiepingen 

vloerbedekking 

Spuitwerk Spuitwerk  Prefab beton trappen voorzien 
van antislip blokmotief 

 Verlichting op schemerschakeling 

     

Werkkast Tegelwerk  Tegeltableau 

achter wastafel, 

overige wanden 

onafgewerkt 

Onafgewerkt  Uitstortgootsteen voorzien van 
emmerrooster 

 Boiler t.b.v. warm water 

 Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening, opbouw. 
Wandcontactdozen op 1050mm 
boven de vloer. 

     

Techniekruimten Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt  

     

Portiek 

verdiepingen 

Vloerbedekking 

met 

hardhouten 

plint  

Behang 

voorzien van 

sauswerk 

Spuitwerk  Verlichting op schemerschakelaar 

     

(Buiten) 

Bergingen 

 

 

Onbehandeld Onbehandeld Onbehandeld  1 Plafondlichtpunt 

 Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening, opbouw. 
Wandcontactdozen op 1050mm 
boven de vloer.  

     

 

  



 

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting  

APPARTEMENTEN     

Entree Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening 

 Rookmelder 

 Plafondlichtpunt 

     

Meterkast Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt  Dubbele wandcontactdoos, 
opbouw 

     

Toilet  

 

Vloertegels 

afmeting 

60x60 cm 

Wandtegels, 

afmeting 30x45 

cm, liggend 

verwerkt tot 

plafond 

Spuitwerk  1 wandcloset Subway  

 1 fontein Subway + 
fonteinkraan  met muurbuis 

 1 schakelaar t.b.v. 
plafondlichtpunt, op 1050mm 
boven de vloer 

 1 plafondlichtpunt 

 1 afzuigpunt t.b.v. 
mechanische ventilatie 

     

Keuken 
excl. type O 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Schakelaars en 
wandcontactdozen 
aansluitpunten keuken  

 Plafondlichtpunt 

 Meerdere afzuigpunten t.b.v. 
mechanische ventilatie (in 
plafond) 

Keuken 
type O 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Schakelaars en 
wandcontactdozen 
aansluitpunten keuken  

 Plafondlichtpunt 

 Meerdere afzuigpunten t.b.v. 
mechanische ventilatie (in 
wand) 

     

Woonkamer 

 

 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening. Alle 
wandcontactdozen op 300 mm 
boven de vloer. 

 Plafondlichtpunten volgens 
tekening. 

 1 bedrade leiding  t.b.v. CAI op 
300 boven de vloer 

 1 thermostaat  

 Videofoon (kleur) 

 CO2 melder ventilatie systeem 

 Meerdere inblaaspunten 
mechanische ventilatie 

     

Badkamer Vloertegels 

afmeting 

60x60 cm 

Wandtegels, 

afmeting 30x45 

cm, liggend 

verwerkt tot 

plafond 

Spuitwerk  1 wandcloset Subway  

 Appartementen 1e t/m 4e verd: 
dubbele wastafel Subway + 
wastafelkraan en muurbuis 

 Penthouse: Bruynzeel, 
Palitano badmeubel 120cm 

 Penthouse: Bad O.novo 
180x80cm + badmengkraan 
Grohe 

 Douchegoot WTW Technea 
Joulia 

 Thermostatische 
douchemengkraan Grohtherm 

 Glijstangset Euphoria 110 Duo 



 

 Douchewand met deur 
Novellini 840-870x1950mm 

 E-radiator met thermostaat 

 1 schakelaar t.b.v. 
plafondlichtpunt, op 1050mm 
boven de vloer 

 1 schakelaar t.b.v. 
wandlichtpunt boven wastafel 

 1 plafondlichtpunt 

 1 afzuigpunt t.b.v. 
mechanische ventilatie 

     

Slaapkamer 1   

 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Plafondlichtpunt 

 Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening.  

 Alle wcd’s, indien niet 
gecombineerd met een 
schakelaar op 300 mm boven 
de vloer 

 Thermostaat  

 CO2 melder ventilatie systeem 

 Meerdere inblaaspunten 
mechanische ventilatie 

Slaapkamer 2  

 

Slaapkamer 3  
indien van toepassing 

 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Plafondlichtpunt 

 Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening.  

 Alle wcd’s, indien niet 
gecombineerd met een 
schakelaar op 300 mm boven 
de vloer 

 (Meerdere) inblaaspunt(en) 
mechanische ventilatie 

Inlooppkast  
type O 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Plafondlichtpunt 

 Schakelaar volgens tekening 

Techniek ruimte / 

Berging / WTW-

kast 
Indien van toepassing, 

e.e.a. volgens tekening 

excl. type O 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Installatie grotendeels opbouw 

 Plafondlichtpunt 

 Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening.  

 Alle wcd’s, indien niet 
gecombineerd met een  

 schakelaar op 300 mm boven 
de vloer 

 Aansluiting wasmachine op 
aparte groep 

 Opstelplaats woning-installatie, 
warmtepomp, boiler, verdeler 

Techniek ruimte 
Type O 

 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  Installatie grotendeels opbouw 

 Plafondlichtpunt 

 Schakelaars en 
wandcontactdozen volgens 
tekening.  

 Alle wcd’s, indien niet 
gecombineerd met een  

 schakelaar op 300 mm boven 
de vloer 

 Aansluiting wasmachine op 
aparte groep 

 Aansluiting droger op aparte 
groep 

 Opstelplaats woning-installatie, 
warmtepomp, boilers, verdeler 
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