
RENVOOI ALGEMEEN

KLEUREN EN MATERIALEN
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entree woningen

meterkast, voorzien van underlayment meterkastbord inclusief zijwangen

tegelwerk

maaiveld

binnendeur 

colorbel houten paneel
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en niet mogelijk bij bwnrs.
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Dakkapel achterzijde
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Aanbouw 1,8m achtergevel

(op de begane grond)

Onderdeel Materiaal Kleur

dakpannen keramische dakpan

blok: 01 t/m 05 zwart glimmend

blok: 15-20-25 mat grijs

goten / overstek / dakrand / windveren / hout crème-wit

overig houtwerk

gootbekleding / dakbedekking luifel /

dakbedekking erker EPDM zwart 

dakbedekking aanbouw (optioneel) /

dakbedekking dakkapel achtergevel bitumen zwart

(optioneel)

daktrim aluminium grijs  

gevelmetselwerk + rollaag boven kozijn baksteen metselwerk, handvorm wf

blok: 01-02-03 rood geel

blok: 04-05 natuur wit

blok: 15-20-25 oranje

plint gevelmetselwerk baksteen metselwerk, handvorm wf midden grijs 

speklagen, rollagen, sluitstenen

blok: 01-02-03-15-20-25 keimsteen natuurwit

blok: 04-05 keimsteen grijs

voegwerk gevelmetselwerk gevel cement, 5mm verdiept passend bij steen 

voegwerk gevelmetselwerk plint cement, minimaal verdiept passend bij steen 

kozijnen hout crème-wit

ramen hout crème-wit

lateien staal antraciet 

voordeuren hout antraciet

panelen in kozijnen colorbel / hout grijs / wit

tuindeuren hout crème-wit

bergingsdeuren hout grijs

deurdorpels kunststeen antraciet

raamdorpels prefab beton naturel

muurafdekker tuitgevels prefab beton naturel

hemelwaterafvoer zink (voorgev.) / kunststof (achtergev.) grijs

zijwangen dakkapel (deels optioneel) hout crème-wit

dak dakkapel met kraal voorgevel zink zinkgrijs

(deels optioneel)

houten bergingen geïmpregneerd vuren zwart

Type tweekapper en rijwoning 5,4m

Bwnrs. 01 t/m 10, 21 t/m 24, 29 t/m 33, 38 t/m 41
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