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Vooraf

Alex is een woongebouw aan de Jaap van der Hoekplaats in Het Lage Land te Rotterdam. 

Het woongebouw bevat 109 appartementen ondergebracht in een woontoren van 14 lagen 

met 101 appartementen en een aansluitend blok met 8 twee-laagse appartementen. Alex 

omvat verder een gemeenschappelijke fietsenberging, een stallinggarage met 67 autos-

tallingplaatsen en een gemeenschappelijke daktuin op de stallingsgarage. In Alex komen 

diverse typen appartementen voor: een appartement op de begane grond, appartementen 

met een loggia of een balkon, 2-laagse appartementen met entree op maaiveldniveau en 

2-laagse appartementen met entree via de gemeenschappelijke daktuin.

De appartementen zijn met veel zorg ontworpen en worden met veel zorg gerealiseerd. 

Compleetheid, kwaliteit, karakter en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s bij de aanschaf 

van een nieuwe woning en wij hebben deze samengebracht in een mooi eindproduct in het 

project Alex. Wensen met betrekking tot aanpassingen en/of aanvullingen kunt u bespre-

ken met de kopersbegeleiding.

Om u een indruk te geven van hoe uw woning en het woongebouw worden samenge-

steld en afgewerkt en wat u in de diverse ruimten mag verwachten, is deze technische 

omschrijving per onderdeel opgesteld. Deze technische omschrijving is onderdeel van de 

contractstukken bij de koop van de woning en is onlosmakelijk verbonden met de kopers-

contracttekeningen.
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1. Algemeen

Deze technische omschrijving en verkoop documentatie zijn nauwkeurig en met zorg 

samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van 

ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is STEBRU genoodzaakt voorbehouden te maken. De 

voorbehouden hebben onder meer betrekking op: 

• wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven;

• wijzigingen t.b.v. constructies;

• het verloop van kanalen, leidingen en posities van schachten;

• de plaats en aantallen lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige instal-

latie onderdelen . Deze zijn d.m.v. symbolen indicatief weergegeven op de koperscon-

tracttekeningen.

• kleur en materiaalgebruik;

• definitieve invulling van de gemeenschappelijk daktuin.

• definitieve invulling van de woonomgeving rondom het complex.

De technische omschrijving onderscheidt de appartementen in twee varianten: 

• Appartementen in de toren:   Bouwnummer 1 t/m 101

• Tweelaagse appartementen:  Bouwnummer 102 t/m 109 

In deze technische omschrijving wordt aangegeven hoe de appartementen standaard 

worden samengesteld en afgewerkt.

STEBRU is gerechtigd om tijdens de bouw die wijzigingen aan te brengen, waarvan de 

noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 

de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen geven geen van de 

partijen enig recht tot het vragen van verrekening van meerdere of mindere kosten. 

STEBRU zal de wijzigingen uiterlijk vóór de oplevering van de woning schriftelijk kenbaar 

maken aan de verkrijger.

De genoemde maten in de tekeningen, de technische omschrijving en in bijlagen zijn ‘cir-

ca’ maten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op de situatietekening is het 

meest recente ontwerp van het openbare gebied afgebeeld en de positie van het project 

daarin. Het openbare gebied wordt in opdracht van de gemeente Rotterdam door derden 

na oplevering woonrijp gemaakt, waarbij de toegang tot de woning voor oplevering gereed 

zal zijn. Het ontwerp en beheer van de openbare ruimte vallen buiten de invloedssfeer van 

STEBRU. 

De gemeenschappelijke daktuin zal door de VvE worden beheerd. Na oplevering aange-

brachte wijzigingen hierop vallen buiten de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 

en de invloedsfeer van STEBRU.

De op tekening aangegeven schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, ventilatievoor-

zieningen en overige installaties zijn indicatief. Ten aanzien van de plaats, aantallen en ge-

noemde afmetingen kunnen bij de verdere uitwerking en realisatie afwijkingen voorkomen.  

De Artist Impressions van plattegronden, ruimten en het project zijn bedoeld om een zo 

goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, 

maar kunnen niet gezien worden als een exacte weergave van de woning. Hiervoor zijn 

de koperscontracttekeningen bedoeld. Verrekening als gevolg van alle bovengenoemde 

punten is niet mogelijk. De werkelijke kleuren van gevels, daken en schilderwerk kunnen 

afwijken en worden bepaald aan de hand van de bemonsterde en door de architect/

welstand goedgekeurde materialen.
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Als in de tekst wordt gesproken over appartementen, worden daarmee zowel de appar-

tementen en als de 2-laagse appartementen bedoeld. Wanneer duidelijk onderscheid 

noodzakelijk is, worden de 2-laagse appartementen apart benoemd met de desbetreffende 

bouwnummers.

Van toepassing zijnde voorschriften

• Het vigerende Bestemmingsplan 

• Het Bouwbesluit zoals dit luidt bij aanvraag van de omgevingsvergunning

• Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018

• De Gemeentelijke bouwverordeningen van de gemeente Rotterdam

• Voorschriften en bepalingen, voor zover op de omschreven werken van toepassing, 

van gemeentelijke instellingen en diensten en andere publiekrechtelijke lichamen, 

zoals:

•  Gemeentelijk bouwtoezicht

•  Nutsbedrijven

•  Brandweer

•  De bepalingen van Woningborg conform Garantie- en Waarborgregeling 2020.

Volgorde van stukken 

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door 

Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoor-

waarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk en in overleg wordt afgeweken. Als een omschrijving 

in deze technische omschrijving onverenigbaar of nadeliger is voor u, dan gelden nog 

steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Bij tegenstrijdigheden gaat de 

technische omschrijving voor de koperscontracttekeningen. 

 

Woningborg

Op Alex is de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw 2020 + Bijlage A 

van toepassing.

Uw woning wordt gerealiseerd met een Woningborg waarborgcertificaat. Dit waarborg-

certificaat beschermt u tegen risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe 

woning. Zo heeft u zekerheden ten aanzien van de kwaliteit en garanties van uw woning 

en bent u beter beschermd bij een faillissement van één van de partijen. Meer informatie 

kunt u lezen op www.woningborg.nl.

Bouwbesluit en andere regelgeving

In het Bouwbesluit worden woontechnische- en bouwtechnische eisen geformuleerd waar-

aan bouwplannen moeten voldoen om voor een bouwvergunning in aanmerking te komen. 

Om het energieverbruik terug te dringen, heeft de overheid de Energie Prestatie Coëffici-

ent ingevoerd. Deze norm hanteert kengetallen voor alle energiefacetten van een gebouw. 

Denk aan de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding glasop-

pervlakte/geveloppervlakte en de toegepaste verwarmingen, luchtbehandelingsinstallaties 

etc. De combinatie van deze kengetallen is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor 

alle woningen geldt dat de EPC gelijk of lager is dan de wettelijke 0,4.

De appartementen zijn aangesloten op de stadsverwarming. Op het dak van de toren (en 

zo nodig ook op de overige daken) worden zonnepanelen geïnstalleerd. 

Alex heeft een gemeenschappelijke fietsenstalling die voldoet aan de Beleidsregeling Par-

keernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018. De stalling is beschikbaar voor alle 

appartementen. In combinatie daarmee heeft elk appartement (exclusief bouwnummer 102 

t/m 109) een binnen het appartement gelegen individuele berging van minimaal 2,7m2. 

Deze oplossing wordt door de gemeente Rotterdam als gelijkwaardig aan het Bouwbesluit 

beoordeeld.
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Uitzonderingen hierop zijn:

• De bouwnummers 102 t/m 105, deze hebben een buiten het appartement gelegen 

individuele berging op de  1e verdieping van de toren.

• De bouwnummers 10, 11 en 106 t/m 109, deze hebben een buiten het appartement 

gelegen individuele berging op de  2e verdieping van de toren. 

Voor alle appartementen in Alex zijn plaatsen beschikbaar in de gemeenschappelijke 

fietsenstalling. Gebruik van de gemeenschappelijke fietsenstalling wordt geregeld via de 

splitsingsakte en VVE-regelement.

Conform de parkeernorm van de gemeente Rotterdam worden er in de stallinggarage van 

Alex 67 autostallingsplaatsen gerealiseerd. 

Als de gemeente Rotterdam in de toekomst besluit om betaald parkeren in te voeren in de 

openbare ruimte, hebben eigenaren van appartementen zonder autostallingplaats in Alex 

volgens de Beleidsregeling geen recht op een parkeervergunning. 

In het Bouwbesluit wordt niet gesproken over een woonkamer, slaapkamer, keuken of hal, 

maar over verblijfsruimten, onbenoemde ruimten en verkeersruimten: naar het gebruik van 

de betreffende ruimte. Onderstaande voorbeelden van deze begrippen: 

Benaming Bouwbesluit  Technische omschrijving

Verblijfsruimte      Woonkamer, keuken, slaapkamer

Verkeersruimte         Entree, hal, overloop

Onbenoemde ruimte      nader aangegeven ruimten in het appartement, 

     werkkast

Technische ruimte      Installatieruimte (eventueel gecombineerd met 

     berging), stadsverwarmingsruimte, meterkast(en), 

     techniekkast

Toiletruimte      Toilet

Badruimte         Badkamer

Buitenruimte   Buitenruimte, collectief      

Balkon, loggia, voortuin, dakterras  Gemeenschappelijke daktuin

Berging    Berging

Koperskeuzes 

In deze technische omschrijving wordt aangegeven hoe de woning standaard wordt 

samengesteld en afgewerkt. Afhankelijk van de door u gekozen koperskeuzes kan hiervan 

afgeweken worden conform de omschrijving van deze koperskeuzes (zie verder betreffen-

de bijlage(n) van de koop- aannemingsovereenkomst). 

Na het tekenen van de koopovereenkomst wordt u, tot een nader op te geven datum, in 

de gelegenheid gesteld uw keuzes te bepalen ten aanzien van het/de in de technische 

omschrijving beschreven:

• Tegelwerk;

• Sanitair;

• Bouwkundige opties;

• Installatietechnische opties. 

Beperkingen

De woning voldoet bij oplevering aan het bouwbesluit inclusief de daarbij behorende 
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NEN-normen en de eisen van Nutsbedrijven en de plaatselijke bouwverordeningen. In 

verband met deze eisen en de seriematigheid van het bouwproject is het weglaten en/of 

verplaatsen van sommige essentiële onderdelen niet mogelijk, zoals bijvoorbeeld:

• Verplaatsing van leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten;

• Aanpassingen buitengevels, kozijnen of buitenvarianten, voor zover niet op de kopers-

keuzelijst aangegeven;

• Verplaatsen of wijzigen van de mechanische ventilatie incl. toe en afvoer punten;

• Vervallen van de standaard elektrische installatie;

• Het laten vervallen van de afwerkvloeren is niet mogelijk omdat in de afwerkvloeren 

leidingen worden opgenomen die tijdens de bouw en bij oplevering beschermd dienen 

te zijn;

• Het casco uitvoeren van de sanitaire ruimtes (toilet- en badruimte) 

• Verplaatsen of wijzigen van het ontworpen PV-systeem. 

Werkzaamheden direct na oplevering

Na oplevering kan het klimaat in de woning vochtig zijn door bouwvocht. Hiervoor is het 

noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog te zetten. Dit beperkt 

de verkleuring van de afwerkingen in het algemeen. Ook bij het aanbrengen van vloer- en 

wandafwerkingen kan schade ontstaan, doordat bouwvocht wordt ‘opgesloten’. STEBRU is 

niet verantwoordelijk voor deze schade.

Krimp

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede 

door droging, ontstaan met name bij de aansluitnaden krimpscheuren. Deze kunnen bij 

het onderhoud van de woning worden dichtgezet door de eigenaar. Hiervoor zijn speciale 

(flexibele) materialen in de handel.

Opruimen en schoonmaken

Voor de oplevering worden de woningen en algemene ruimten bezemschoon opgeleverd. 

Stickers, cementresten en dergelijke zijn verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afval 

wordt afgevoerd. Sanitair, ruiten en tegelwerk worden schoon opgeleverd.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Bij de koop van een appartement in een woongebouw verkrijgt elke koper een zogenaamd 

appartementsrecht en wordt men van rechtswege automatisch lid van de Vereniging van 

Eigenaren (VvE) die de gedeelde belangen van de eigenaren behartigt. Omdat de appar-

tementen onderdeel zijn van een woongebouw met stallingsgarage, gemeenschappelijke 

ruimten en daktuin wordt er door de VvE een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opge-

steld. Het onderhoud van onder andere de buitenschil, de gemeenschappelijke ruimten, de 

daktuin en installaties zal worden bekostigd door de VvE. Uit de leden van de vereniging 

wordt een `bestuur’ (voorzitter, secretaris en penningmeester, etc.) gekozen, dat de VvE 

vertegenwoordigt. Door het betalen van een maandelijkse bijdrage (de servicekosten), 

wordt aan de verplichting voldaan om het woongebouw in goede staat te houden. Naast 

het bestuur kiezen de leden onder andere de `kascommissie’ welke de taak heeft het 

bestuur te controleren. Enkele maanden voor oplevering wordt de eerste Algemene Leden 

Vergadering gehouden waarin de VvE wordt geactiveerd en wordt overgedragen aan de 

toekomstige eigenaren. De n.t.b. VVE beheerder zal het initiatief nemen voor deze eerste 

bijeenkomst. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.

 

De duurzaamheidsmaatregelen van zonne-energie zijn toebedeeld aan de collectieve 

voorzieningen via de VVE kas.
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Verzekering

De door STEBRU afgesloten CAR verzekering (verzekering, die schades dekt tijdens de 

bouw) eindigt op de dag van oplevering. Bij oplevering dient u zelf een opstalverzekering 

af te sluiten voor de woning/woning delen welke niet onder de VvE vallen. De VvE zal van-

af deze datum het appartementengebouw en de stallinggarage verzekeren tegen schade 

door onder andere wateroverlast, brand en storm. Alle bewoners zijn zelf verantwoordelijk 

voor de gebruikelijke inboedel/aansprakelijkheidsverzekering. 

Aansluitkosten

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling van elektrische 

energie, warmtelevering, water en riolering zijn in de koop-/ aanneemsom begrepen. Me-

ters van cai en elektra worden geplaatst en aangesloten door een nader te bepalen Nuts 

leverancier. De levering van warmte op de appartementen wordt verzorgd door Eneco en 

water wordt verzorgd door Evides. Vanaf de dag van oplevering bent u als koper vrij een 

energieleverancier (elektra) te kiezen binnen de wettelijke normen.

2. Peil van woongebouw met stallingsgarage 

Het bouwpeil is de referentiehoogte van waaruit alle hoogtes voor een bouwwerk worden 

bepaald. Dit nulpunt is de bovenkant van de afwerkvloer/dekvloer van de begane grond-

vloer van appartement bouwnummer 1. Het peil voor het maaiveld is vastgesteld op 6.00m 

-NAP, het vloerpeil van de dekvloer is voorlopig vastgesteld op 6,015m-NAP. Het peil ten 

opzichte van N.A.P. wordt vastgesteld door de gemeente Rotterdam. Alle maten op teke-

ningen zijn indicatief en zijn aangegeven in millimeters (mm).

3.  Grondwerk

Hiertoe behoren alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de fundering, 

leidingen in de grond en bestratingen binnen de erfgrenzen van het woongebouw. Het ter-

rein onder het woongebouw wordt uitgegraven tot onder de onderkant van de fundering. 

De uitkomende grond wordt deels weer gebruikt voor het aanvullen van de funderingen, 

de leidingsleuven en dergelijke. De aanvulling worden op een zodanige wijze uitgevoerd 

dat het aansluitende terrein conform het profiel op de situatietekening wordt opgeleverd. 

Aanvullingen worden waar noodzakelijk verdicht, eventueel overtollige grond wordt afge-

voerd. 

Inrichting openbaar gebied

Voor de inrichting van de buitenruimte heeft de gemeente Rotterdam een conceptontwerp 

opgesteld. Deze inrichting van de buitenruimte wordt zo goed als mogelijk voor de ople-

vering van het gebouw door de gemeente uitgevoerd. De inrichting van deze buitenruimte 

valt buiten de invloedssfeer van STEBRU.

4.  Riolering, drainage en hemelwaterafvoer

Buitenriolering 

De buitenriolering wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering (vuilwater en hemelwa-

ter gescheiden) volgens de lokale aansluitvoorwaarden. Het leidingwerk wordt samenge-

steld uit kunststof buizen.
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Binnenriolering

In het appartement worden vanaf diverse aansluitpunten afvoerleidingen gelegd en op de 

riolering aangesloten. Voor de ontluchting wordt de riolering aangesloten op een ontluch-

tingspunt in het dak. Het leidingwerk wordt samengesteld uit kunststof buizen.

Hemelwaterafvoer

De afvoer van regenwater van de daken en de collectieve daktuin vindt plaats via 

kunststof afvoeren opgenomen in schachten of bevestigd aan de gevel of constructie. De 

afvoeren van daken en van de daktuin worden aangesloten op de hemelwaterriolering. 

Balkons en loggia’s worden voorzien van een spuwer.

Drainage

Onder het woongebouw wordt gezien de gemiddelde grondwaterstand geen drainagelei-

ding aangebracht. 

5.  Buitenruimtes
De appartementen in de toren (bouwnummer 1 t/m 101) worden voorzien van een buiten-

ruimte. Bij de bouwnummers 2 t/m 13 is dat in de vorm van een loggia, bij de bouwnum-

mers 14 t/m 16 en 18 t/m 101 in de vorm van een balkon.

Het balkon is een prefabbetonelement en wordt geproduceerd met afschot, goot en is 

voorzien van spuwers. Het oppervlak van bovenzijde van de balkons is zonder structuur, 

de onderzijde is gerold. Het prefab wordt niet nader afgewerkt, de kleur is naturel beton. 

De balkons zijn voorzien van metalen spijlenhekwerken, in kleur gecoat. De toegestane 

maximale belasting op de balkons door personen en goederen samen is 250kg/m2. Hemel-

water wordt afgevoerd d.m.v. spuwers. De loggia’s zijn van een waterdichte laag voor-

zien door middel van dakbedekking op isolatie. Hemelwater wordt afgevoerd d.m.v. een 

spuwer. Op de dakbedekking zijn betontegels (naturel, met vellingkanten 40x60 cm op 

tegeldragers van rubbergranulaat aangebracht. De loggia’s zijn voorzien van transparante 

glashekken met waar noodzakelijk verticale balusters en horizontale regels van metaal, in 

kleur gecoat. 

Bouwnummer 1 en bouwnummer 102 t/m 105 zijn appartementen met entree op maaiveld-

niveau. De stoepzone langs de voorgevel (noordgevel) vormt de voortuin van deze appar-

tementen. De voortuin heeft een diepte van ca. 1,5m en loopt over de gehele breedte van 

het appartement en is voorzien van verharding met tegelstroken van beton (20x100 cm).

De gemeenschappelijke daktuin

De daktuin is verdeeld in een gemeenschappelijk gedeelte en privé-gedeelten. De pri-

vé-gedeelten worden gevormd door de buitenruimten van de bouwnummers 17, 106 t/m 

109. De daktuin ligt op het garagedak, de inrichting van deze daktuin is indicatief weerge-

geven op de tekeningen. Het gemeenschappelijke gedeelte is beschikbaar en toegankelijk 

voor alle bewoners van Alex. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 11.

Buitenruimte bouwnummer 17 en 106 t/m 109 

Op het dak van de stallinggarage bevinden zich ook de (privé)buitenruimtes van de ap-

partementen met bouwnummer 17 en 106 t/m 109. Deze buitenruimtes zijn opgenomen in 

het ontwerp van de daktuin. De (privé)buitenruimte  is voorzien van betontegels (afmetin-

gen n.t.b.) op een splitlaag. Kleuren en afmetingen worden bepaald door de landschapsar-

chitect. De entree van de 2-laagse appartementen (bouwnummer 106 t/m 109) is ook op 

het niveau van het dak van de stallingsgarage. De ontsluitingsroute naar deze apparte-

menten loopt via de appartemententoren en de gemeenschappelijke daktuin.
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6.  Fundering  
Het woongebouw en de stallinggarage hebben een fundering van betonnen funderings-

poeren en/of -balken die rusten op betonnen palen. De afmetingen van de balken en 

poeren en de diameter en inheidiepte van de palen zijn bepaald door de constructeur. 

7.  Vloeren

Appartementen

De begane grondvloer van het appartement op de begane grond van de toren (bouwnum-

mer 1) en de rest van de begane grondvloer van de appartemententoren is samengesteld 

uit een geïsoleerde kanaalplaatvloer met druklaag.

De begane grondvloer van de appartementen op maaiveldniveau (bouwnummer 102 t/m 

105 ) is een geïsoleerde betonnen systeemvloer.

Voor de toegankelijkheid van de kruipruimte onder de appartementen op maaiveldniveau 

wordt de begane grondvloer voorzien van een geïsoleerd kruipluik. Waar noodzakelijk 

worden ook kruipluiken opgenomen in begane grond vloeren van algemene- en technie-

kruimten.

De verdiepingsvloeren van de appartementen zijn betonnen breedplaatvloeren met een in 

het werk aangebrachte druklaag van beton. Indien nodig worden er voor de opvang van 

de overspanning van de betonvloeren betonnen of stalen balken en/of kolommen toege-

past. De dikte van de vloeren, de omvang van de balken en kolommen als ook de benodig-

de wapening is bepaald door de constructeur.

Vloeren van appartementen die grenzen aan onverwarmde ruimten zijn geïsoleerd. 

Vloeren van appartementen die grenzen aan de buitenlucht zijn geisoleerd.

De afwerking van vloeren en plafonds in de appartementen vindt u in de hoofdstukken 

‘plafondafwerking’ en ‘vloerafwerking’.

Stallinggarage

De begane grondvloer van de stallinggarage wordt uitgevoerd als monolitisch afgewerkte 

vloer (uitgevoerd als in het werk gestorte vloer of als kanaalplaatvloer met druklaag, naar 

keuze van STEBRU).

De verdiepingsvloeren van de stallinggarage zijn kanaalplaatvloeren met een monolithisch 

afgewerkte betonnen druklaag. 

8.  Bouwmuren, dragende constructies, dragende 
woningscheidende wanden

Dragende wanden, dragende gevels en dragende woningscheidende wanden van de ap-

partementen worden uitgevoerd in beton. 

De dragende gevels en de woningscheidende wanden van de 2-laagse appartementen 

(bouwnummer 102 t/m 109) worden naar keuze van STEBRU uitgevoerd in kalkzandsteen 

of beton.

De afwerking van wanden in de appartementen vindt u in de hoofdstuk ‘wandafwerking’.

De hoofddraagconstructie van de stallingsgarage bestaat uit stalen kolommen en liggers 

(thermisch verzinkt, kleur naturel) waarvan de afmetingen zijn bepaald door de construc-

teur. Stalen draagconstructies worden waar noodzakelijk brandwerend uitgevoerd.
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9.  Gevels 

De buitengevels van de appartementen zijn geïsoleerde spouwmuren en bestaan uit een 

buitenblad, een spouw en een binnenblad. 

Het buitenblad van de gevels van de appartementen bestaat uit metselwerk van gevelbak-

steen. Uitzondering hierop is de gevel van de 2-laagse appartementen (bouwnummer 102 

t/m 109) die grenst aan de stallinggarage, deze krijgt een buitenblad van metselwerk van 

kalkzandsteen (vellingblokken).

Het gevelmetselwerk van gevelbaksteen wordt uitgevoerd als doorstrijkwerk in halfsteens 

metselwerkverband en is waar nodig voorzien van dilataties.

Het metselwerk van de gevels op de begane grond, de 1e - en 2e verdieping wordt uitge-

voerd in halfsteensverband met om en om iets terugliggende lagen en heeft ter plaatse 

van de kozijnen verdiepte neggen. Terugliggende gevelvlakken worden uitgevoerd in vlak 

metselwerk.

De steenkeuze is door de architect bepaald, kleur volgens kleur- en materiaalstaat.

De binnenbladen van de dragende gevels van de appartementen (exclusief de 2-laagse 

appartementen, bouwnummer 102 t/m 109) zijn van beton, de spouw wordt voorzien van 

isolatiemateriaal. 

De niet-dragende binnenbladen van de appartementen (exclusief de 2-laagse appar-

tementen, bouwnummer 102 t/m 109) zijn houtskeletbouwelementen (hsb-elementen). 

HSB-elementen zijn samengesteld uit houten stijl- en regelwerk met daartussen isolatie-

materiaal. Aan de woningzijde zijn de elementen voorzien van gipsvezelplaat en aan de 

spouwzijde voorzien van folie. 

De binnenbladen van de gevels van de 2-laagse appartementen (bouwnummer 102 t/m 

109) zijn dragend en naar keuze van de aannemer van kalkzandsteen of beton. De spouw 

wordt voorzien van isolatiemateriaal.

Indien constructief noodzakelijk worden boven de gevelopeningen in de gemetselde 

buitengevel in kleur gecoate stalen lateien en/of geveldragers aangebracht. Onder de 

gevelkozijnen worden aan de buitenzijde in kleur gecoate aluminium waterslagen aange-

bracht. Gevelkozijnen met een borstwering worden aan de binnenzijde voorzien van een 

kunststenen vensterbank.

Bij loggia’s worden de dag- en omkanten van de gevel geïsoleerd en afgetimmerd met 

onderhoudsvrij plaatmateriaal.

De gevel van de stallinggarage bestaat uit gevelmetselwerk, aan de garagezijde niet nader 

afgewerkt. In de zuidgevel van de stallinggarage worden de gevelopeningen ingevuld 

met stalen persroosters, in kleur gecoat. In de oostgevel van de stallinggarage worden 

de gevelopeningen voorzien van een vulling met geperforeerde stalen panelen (perfo-

ratiepatroon n.t.b.), in kleur gecoat. Waar noodzakelijk voor de stabiliteit worden aan de 

garagezijde stalen stijlen en windverbanden toegepast. Waar nodig worden de gevelope-

ningen van de stallinggarage aan de binnenzijde voorzien van brandwerende panelen als 

voorziening tegen brandoverslag (volgens een dambordpatroon).  De garage wordt geven-

tileerd via de gevelvullingen van persroosters en geperforeerde panelen waarachter geen 

brandoverslagpaneel is aangebracht.

10.  Gevelkozijnen, ramen en deuren 
De gevelkozijnen zijn van kunststof, hebben een verdiept profiel en krijgen bewegende 

delen als aangegeven op de tekeningen. De bewegende delen worden voorzien van hang- 

en sluitwerk. Aan de binnenzijde zijn de kunststof kozijnen wit, aan de buitenzijde krijgen 
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de kunststof kozijnen een toplaag in kleur, kleur volgens kleur- en materiaalstaat. 

Een uitzondering hierop zijn de entreekozijnen van bouwnummer 1 en de bouwnummers 

102 t/m 105 en de gevelkozijnen op de begane grond van bouwnummer 1 en 102 t/m 105 

aan de noordgevel van het gebouw: hier worden een hardhouten kozijn toegepast. De 

entreedeur van deze bouwnummers is een vlakke houten deur met spiegelstuk. Een spie-

gelstuk is een vlak paneel boven de deur dat wordt uitgevoerd met een verdekte deurbo-

vendorpel waardoor het paneel visueel één vlak vormt met de deur.

De gemeenschappelijke geveldeurkozijnen van het woongebouw worden uitgevoerd in 

hardhout en voorzien van hardhouten deuren met glasvak. Uitzondering hierop zijn de 

schuifdeuren in de entreepui van de centrale entreehal van de appartemententoren. 

Alle gemeenschappelijke toegangsdeuren worden voorzien van een gelijksluitend cilinder-

slot. 

De houten gevelkozijnen die toegang geven tot de fietsenstalling worden voorzien van 

aluminium beschermingsprofielen op de kozijnstijlen, de deuren worden voorzien van een 

zgn. schopplaten, van aluminium.

De entreepui van de entreehal van de appartemententoren is samengesteld uit aluminium 

profielen en beglazing en wordt voorzien van een elektrisch bediende schuifdeur.

Gevelkozijnen en -deuren van technische ruimten worden uitgevoerd volgens de voor-

schriften van het betreffende nutsbedrijf.

Beglazing 

De buitengevelkozijnen, buitengevelramen- en deuren van het appartementen worden 

voorzien van isolerende HR++ beglazing. HR++ glas is meerbladig glas, waarin de ruimte 

tussen de glasbladen is gevuld met een gas- of luchtmengsel. Dit mengsel heeft tot doel 

het warmteverlies via het glas extra te beperken.  In bijzondere gevallen (bijv. brandwe-

rend glas) kan hiervan worden afgeweken en een andere samenstelling worden toegepast.

De gevelkozijnen van de centrale entreehal en de fietsenstalling zijn voorzien van isoleren-

de HR++ beglazing. De beglazing van de gevelkozijnen van de fietsenstalling wordt waar 

noodzakelijk tevens brandwerend uitgevoerd, conform advies brandveiligheidsadviseur.

Er wordt gelaagd glas toegepast waar dit volgens regelgeving van het Bouwbesluit nood-

zakelijk is.

Zonwerend glas en zonwering

In een aantal appartementen wordt zonwerend glas in de gevelpuien van de woonkamer 

toegepast. Dat zijn de appartementen met de bouwnummers 1, 2, 7, 8,13, 45, 61, 77, 93, 94, 

95, 100 en 101. 

Daarnaast geldt voor bouwnummer 101 dat de gevelpuien van de woonkamer worden 

voorzien van zonwering in de vorm van screens.  De screens zijn voorzien van elektrische 

aandrijving, handmatig schakelbaar. De kleur van de screens wordt door de architect 

bepaald.

11.  Dak
Platte daken

De platte daken van de appartementen worden voorzien van isolatie met een Rc-waar-

de conform bouwbesluit, waarover een bitumineus dakbedekkingssysteem wordt aan-
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gebracht. Op de daken worden diverse installatie-onderdelen (ontluchting, aan- en 

afvoerkanalen en/of dakdoorvoeren van ventilatie, etc.) geplaatst.  Op het dak van de 

appartemententoren worden PV panelen geplaatst op een frame. Op dit dak wordt ook de 

gevelonderhoudsinstallatie geplaatst. Volgens de voorschriften wordt, indien noodzakelijk, 

de dakbedekking nog aanvullend mechanisch bevestigd of geballast. Voor de bereik-

baarheid van de installaties worden waar nodig tegelpaden aangebracht. De dakranden 

worden afgewerkt met een aluminium daktrim.

Voor de toegang naar het dak is het ter plaatse van de lifthal voorzien van een te openen 

dakluik, uitgevoerd met een metalen vouw/schaartrap. De daken zijn alleen toegankelijk 

voor de VvE.

Gemeenschappelijke daktuin

Op het platte dak van de stallinggarage wordt een daktuin aangelegd die zowel de pri-

vé-buitenruimte van de bouwnummers 17 en 106 t/m 109 als de collectieve daktuin voor 

de overige appartementen van Alex omvat. 

De toegestane maximale belasting op de terrassen van de privé buitenruimtes en de pa-

den door personen en goederen samen is 100kg/m2. Op de overige delen van de daktuin 

is deze en/of een extra belasting niet toegestaan.

Op de dakvloer komt bitumineuze dakbedekking, geschikt voor toepassing onder de dak-

tuin. Op de dakbedekking komt een daktuin samengesteld uit mossedum, vaste planten in 

diverse soorten en hoogtes en meerstammigen in diverse soorten en hoogtes, gepoot in 

een substraatlaag van geschikte dikte. Verhardingen in diverse typen betontegels wordt 

aangebracht op een cunetlaag van split. Door toepassing van waterretentiekratten onder 

de substraatlaag is de tuin geschikt voor het bufferen van hemelwater en hoeft er geen 

bevloeiingssysteem te worden aangelegd.

Wel wordt ten behoeve van de daktuin wordt een zogenaamde breektank met vlotterin-

stallatie geïnstalleerd die via de algemene watermeter is aangesloten op de drinkwater-

leiding. Deze installatie zorgt er voor dat er een minimaal waterniveau voor de daktuin 

beschikbaar blijft zodat in droge tijden geen watertekort voor de daktuin ontstaat.

Zie voor een impressie van de daktuin, het voorlopige ontwerp van de daktuininrichting 

van Felixx Landscape Architects & Planners. Aan de impressie kunnen geen rechten 

worden ontleend. STEBRU is bevoegd om vooraf en tijdens de bouw af te wijken van het 

ontwerp.

12.   Binnenwanden 

De niet dragende binnenwanden in de appartementen worden overwegend opgebouwd uit 

verdiepingshoge gasbetonelementen. Wanddiktes 70 en 100 mm worden nader uitgewerkt 

conform de geldende regelgeving. Daar waar nodig worden voorzetwanden toegepast in 

de woning welke afgewerkt worden met een gipskartonplaat.

Niet-dragende woningscheidende wanden van de appartementen zijn samengestelde 

wanden van cellenbetonpanelen voorzien van een geïsoleerde spouw. Indien de woning-

scheidende wand ook een scheiding vormt tussen verblijfsruimten wordt deze wand ter 

plaatse in combinatie met een geïsoleerde (metal stud) voorzetwand uitgevoerd. Deze 

voorzetwand wordt aan één zijde van de samengestelde wand aangebracht en is samen-

gesteld uit metalen profielen met daartussen isolatiemateriaal en wordt afgewerkt met een 

gipsplaat.

De niet-dragende woningscheidende wand rondom de vide op de eerste verdieping 

(bouwnummer 2 en 7) wordt op de zelfde wijze opgebouwd en wordt bovendien voorzien 

van thermische isolatie.



T E C H N I S C H E  O M S C H R I J V I N G  A L E X  -  2 3  M A A R T  2 0 2 1 PA G I N A  1 4  VA N  3 1 

13.  Binnenkozijnen en –deuren 

Appartementen

Het entreedeurkozijn van de appartementen dat toegang geeft tot het appartement 

vanaf het voorportaal, is een hardhouten kozijn met een vlakke houten deur voorzien van 

deurspion en de vereiste kierdichting. De binnendeurkozijnen in het appartement zijn 

fabrieksmatig wit afgelakte plaatstalen opdekmontagekozijnen met afgeslankte bovendor-

pel en hebben een bovenlicht van blank glas. Bovenlichten van de meterkasten, kasten en 

inpandige bergingen worden voorzien van een paneel in de kleur van de deur.

Binnendeurkozijnen in constructieve betonwanden worden zonder bovenlicht uitgevoerd. 

De vlakke opdekbinnendeuren (honingraatvulling) zijn fabrieksmatig wit afgelakt, afge-

hangen met paumelles en voorzien van sluitwerk. 

De binnendeur van installatieruimten waarvan de deur aan een verblijfsruimte grenst, 

wordt verzwaard uitgevoerd en rondom voorzien van kierdichting. Dit geldt voor de bouw-

nummers 1,3, 9 en 102 t/m 105. De binnendeurkozijnen van deze binnendeuren worden 

zonder  bovenlicht uitgevoerd. Binnendeuren van installatieruimten < 3m2 en grenzend 

aan een verkeersruimte worden voorzien van kierdichting aan 3 zijden. 

De binnendeuren van de slaapkamers in de bouwnummers 102 t/m 109 worden verzwaard 

uitgevoerd.

De deuren van de badkamer en het toilet krijgen een vrij- en bezetslot en de meterkast-

deur een kastdeurslot. Overige deuren krijgen een loopslot. Het binnendeurkozijn van de 

badkamer en het toilet wordt voorzien van een kunststenen dorpel (antraciet).  Onder de 

overige binnendeuren in het appartement worden geen dorpels aangebracht.

Algemene ruimten

Binnenkozijnen van algemene ruimten worden uitgevoerd in hardhout voorzien van hard-

houten deuren met glasvlak. Binnenkozijnen van technische ruimten worden uitgevoerd in 

hardhout en voorzien van een vlakke, dichte houten deur. 

De pui tussen de centrale entree en de lifthal is een stalen pui met stalen glasdeuren.

14.  Trappen en balustraden 

Trappen

De binnentrap van de 2-laagse appartementen (bouwnummer 102 t/m 109) is een vuren-

houten trap, uitgevoerd als open trap zonder stootborden. Trap en trapgat zijn waar nodig 

voorzien van een houten traphek met houten spijlen. Langs de muurzijden wordt een 

fabrieksmatig blank gelakte houten stokleuning aangebracht. De trapspillen,- bomen en 

-hekken worden wit afgelakt, de treden worden gegrond.

De trappen in het trappenhuis van de toren zijn prefab betonnen trappen, aan één muur-

zijde voorzien van een metalen muurleuning, in kleur gecoat.

De vluchttrap van het garagedak naar de 2e verdieping van de stallinggarage is een 

prefab betonnen trap, aan één muurzijde voorzien van een stalen muurleuning, in kleur 

gecoat.

Balustraden

De balkons van de appartementen zijn voorzien van een stalen spijlenhekwerk in kleur 

gecoat. Loggia’s krijgen een balustrade van metalen balusters en regels met een paneel-

vulling van gelaagd glas.

De zogenaamde franse balkons krijgen een balustrade van metalen balusters en regels 

met een paneelvulling van gelaagd glas. 
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De dakrand van het dak van de stallingsgarage wordt voorzien van een stalen spijlenhek-

werk, in kleur gecoat.

15.  Plafondafwerking 

Appartementen

De betonplafonds van de appartementen worden afgewerkt met wit structuurspuitwerk, 

uitgezonderd de meterkast en technische ruimten. In het plafond blijven de V-naden van 

de betonnen breedplaatvloeren zichtbaar.

Vloeren van appartementen die aan onverwarmde ruimten grenzen, worden aan de onder-

zijde  thermisch geïsoleerd. Het plafond van de collectieve fietsenberging wordt uitge-

voerd met een geïsoleerde houtwolcementbeplating.

Plafonds van loggia’s worden thermisch geïsoleerd en afgewerkt met onderhoudsarm 

plaatmateriaal.

16.  Wandafwerking 

Appartementen

De niet nader afgewerkte wanden in de appartementen (inclusief de wanden van in-

stallatieruimten en wanden van binnen het appartement gelegen bergingen) worden 

afhankelijk van de ondergrond behangklaar opgeleverd volgens groep 3 (betonwanden 

en kalkzandsteenwanden), volgens groep 6 (cellenbetonwanden) of groep D (gipsplaat). 

Behangklaar stucwerk is geschikt voor het naderhand in eigen beheer aanbrengen van 

dikkere behangsoorten of grovere sierpleisters. Daarbij is het altijd noodzakelijk dat de 

wanden voorafgaand aan het aanbrengen, specifiek geschikt gemaakt worden voor de aan 

te brengen behangsoort of wandafwerking. Het stucwerk op de wanden bevat oneffenhe-

den en kleurverschillen en is ongeschikt voor schilder- of sauswerk.

De wanden in de meterkasten worden waar nodig voorzien van achterhout en niet nader 

afgewerkt. 

Wanden van buiten de appartementen gelegen bergingen worden niet nader afgewerkt.

Er worden geen plinten aangebracht.

Toilet: 

Wandtegelwerk van wandtegels 25x33 cm in de kleur wit (standaard glanzend wit, 

overige keuzes via kopers keuzelijst), horizontaal aangebracht tot en met 1 rij boven het 

reservoir van het toilet. De reservoirwand van het toilet wordt voorzien van strokente-

gels, standaard in de kleur antraciet (zie de koperskeuzelijst voor de overige kleuren). De 

bovenzijde van het reservoir wordt afgedekt met een kunststeen plaat, standaard in de 

kleur antraciet.  Boven het tegelwerk in het toilet wordt de wand afgewerkt met structuur-

spuitwerk, wit.

Badkamer:

Wandtegelwerk rondom tot aan plafond. Wandtegels 25x33 cm in de kleur wit (standaard 

glanzend wit, overige keuzes via kopers keuzelijst), horizontaal aangebracht. In de dou-

chehoek wordt de wand met de glijdstangcombinatie voorzien van strokentegels, stan-

daard in de kleur antraciet (zie de koperskeuzelijst voor de overige kleuren).
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Witte wandtegels worden in een witte kleur afgevoegd. Uitwendige hoeken worden voor-

zien van een kunststof tegelprofiel. Inwendige hoeken en aansluitingen met leidingwerk en 

kozijnen worden afgekit.

Keuken: 

In de keuken wordt geen wandtegelwerk aangebracht. Zie het keukenboekje voor meer 

informatie over de keuken.

17.  Vloerafwerking 

Dekvloeren

De ruwe woningscheidende betonvloeren van de appartementen worden voorzien van een 

zwevende dekvloer van zandcement of anhydriet m.u.v. van de badkamervloer, deze wordt 

niet zwevend uitgevoerd. 

Niet-woningscheidende vloeren worden voorzien van een afwerkvloer van zandcement 

of anhydriet. Uitzonderingen hierop zijn de lifthallen op de verdiepingen en de niet-wo-

ningscheidende vloer in bouwnummer 102 t/m 109, deze worden wel voorzien van een 

zwevende dekvloer.

Vloerafwerking appartementen

In de appartementen worden de badkamer en het toilet voorzien van keramische vloerte-

gels, afmetingen 30x30cm en in de douchehoek 15x15cm, standaard in de kleur antraciet 

(zie de koperskeuzelijst voor de overige kleuren).  De vloer van de badkamer wordt ter 

plaatse van de douchehoek voorzien van afschot naar de doucheput.  Wand- en vloerte-

gels worden niet-strokend aangebracht. 

Vloertegels worden afgevoegd met een grijze voeg. Aansluitingen met wandtegelwerk, 

leidingwerk, dorpels en kozijnen worden afgekit.

Aandachtspunten voor de bewoners m.b.t. het aanbrengen van de definitieve vloerafwer-

king:

• In verband met de vloerverwarming mag de Rc-waarde van de door derden aan te 

brengen vloerafwerking maximaal 0,09 m2K/W zijn;

• Omdat een verende tussenlaag een negatief effect heeft op de geluidsisolerende 

eigenschappen van de zwevende dekvloer, moet de door derden aan te brengen 

vloerafwerking op de zwevende dekvloeren direct en zonder tussenkomst van een 

extra verende laag worden aangebracht;

• Indien de afwerkvloer is uitgevoerd als anhydrietvloer dient deze voor verlijmen van de 

vloerafwerkingen geschuurd te worden;

• Afhankelijk van de aan te brengen vloerafwerking kan het zijn dat de dekvloeren voor-

af geëgaliseerd moeten worden;

• In verband met contactgeluid moet grote zorg worden besteed aan het loshouden van 

de vloerafwerking van wanden, gevels, binnenkozijnen, leidingdoorvoeren. Dat geldt 

ook voor het loshouden van de plinten;

• De vloeren zijn voorzien van  vloerleiding systemen voor de vloerverwarming;

• In de dekvloeren mag absoluut niet geboord of anderszins in gewerkt worden.

18. Schilderwerk

Kunststof gevelkozijnen -ramen en -deuren worden aan de buitenzijde fabrieksmatig van 



T E C H N I S C H E  O M S C H R I J V I N G  A L E X  -  2 3  M A A R T  2 0 2 1 PA G I N A  1 7  VA N  3 1 

kleurfolie voorzien, in kleur volgens kleurenstaat. Aan de binnenzijde worden deze kozij-

nen wit uitgevoerd. Hoekverbindingen worden in verstek uitgevoerd.

Houten kozijnen en - deuren worden dekkend geschilderd in kleur volgens kleurenstaat.

De trapspillen,- bomen en -hekken van de vurenhouten binnentrap van de 2-laagse appar-

tementen (bouwnummer 102 t/m 109) worden wit afgelakt, de treden worden gegrond.

De warm- en/of koudwaterleiding in de badruimte en toiletruimte wordt in de wand 

verwerkt. De overige in het zicht blijvende leidingen binnen de woning (leidingen in 

technische ruimte, bergingen en de verdeler vloerverwarming in de berging) worden niet 

geschilderd. De verdelers welke niet geplaatst zijn in een berging of technische ruimte 

worden voorzien van een omkasting.

 

19.  Keuken 

De appartementen worden met keuken geleverd. De keukens zijn uitgerust met een 

aanrechtblad met kunststofafwerking. Langs de wandzijden wordt het aanrechtblad 

voorzien van een smetrand van plaatmateriaal met kunststofafwerking in de kleur van het 

aanrechtblad. In het aanrechtblad zijn een rvs spoelbak met één-handel mengkraan en een 

inductiekookplaat opgenomen.

In de keuken is de volgende apparatuur opgenomen: 

• Inductiekookplaat 

• Onder-integreerbare koelkast  

• Combimagnetron

• Recirculatie afzuigkap, rvs

• Geïntegreerde vaatwasser 

Zie voor meer informatie de aparte keukenspecificatie in het keukenboekje.

20.  Sanitair 

In de appartementen wordt sanitair geleverd en aangesloten op de warm- en/of koud-

waterleiding- en de afvoerleidingen. De sanitaircombinaties worden geleverd conform 

onderstaande opsomming. 

Badkamer

• Wastafelcombinatie

• Geberit Renova wastafel 60x48 cm 

• Chroom afvoerplug

• Geberit Renova onderkast met 1 lade (standaard in de kleur wit)

• Plugbekersyfon 5/4”met muurbuis. (102845)

• Grohe Eurodeco wastafelmengkraan enkelgreeps

• Spiegel 60x80 

Douchecombinatie

• Grohetherm 800Thermostatische douchemengkraan 

• Grohe Tempesta New 600 douchegarnituur 

• Kunststof doucheput met rvs deksel
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Toilet

• Geberit Renova wandcloset 

• Geberit Renova closetzitting met deksel, wit

• Geberit Duofix inbouwreservoir  

• Geberit Sigma01 bedieningspaneel, 2 toets spoeling, wit. 

• Geberit Renova fontein 40 cm, wit. 

• Chroom plugbekersyfon 5/4”met muurbuis. (102845)

• Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan 

Het is in verband met de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2020 niet mogelijk 

om de badkamer casco op te leveren.

21.  Loodgieterswerk 

Meterkasten

De appartementen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Bouwnummer 1 

en de 2-laagse appartementen (bouwnummer 102 t/m 109) krijgen één enkele meter-

kast met daarin zowel de afleverset van de stadsverwarming als de water- en elektra en 

telecomaansluitingen. De overige appartementen krijgen 2 meterkasten: een zgn. koude 

meterkast die de watermeter, de elektrameter en de telecomaansluitingen bevat en een 

zgn. warme meterkast met stijgleidingen van de stadsverwarming en de afleverset van de 

stadsverwarmingsaansluiting. 

Er wordt geen gasaansluiting aangebracht.

Water

Appartementen

In de appartementen wordt vanaf een door het waterleidingbedrijf te plaatsen hoofd-

aansluiting in de meterkast, een waterinstallatie aangelegd compleet met hulpstukken en 

een (door het waterleidingbedrijf te plaatsen) watermeter, geheel conform de plaatselijke 

voorschriften. 

Aansluitpunten op de koudwaterleiding:

• de tapkraan voor wasmachine in de bergruimte/technische ruimte in het appartement 

• de spoelinstallatie van het closet

• het fonteinkraantje in de toiletruimte

• de tapkraan voor de vaatwasmachine in de keuken

Aansluitpunten op zowel de koud- als warmwaterleiding:

• de mengkraanaansluiting in de keuken. 

• de wastafelmengkraan in de badruimte 

• de douchemengkraan in de badruimte

Leidingwerk wordt opgenomen in wanden en vloeren, behalve achter het keukenblok, in 

technische ruimten en in de meterkast.

Algemeen

Om te voorkomen dat de waterstand in de daktuin onder het vereiste minimumniveau kan 

komen, wordt deze voorzien van een zgn. breektank met vlotterinstallatie die is aangeslo-

ten op de drinkwaterleiding. Op het dak van de toren komt een wateraansluiting t.b.v. de 

glasbewassing met behulp van de gevelonderhoudsinstallatie. De genoemde aansluitingen 
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lopen via de watermeter van de algemene voorzieningen.

22.  Elektrotechnische installatie 

In de meterkast van de appartementen wordt een elektra-aansluiting met een elektrameter 

gerealiseerd door de nutspartijen. Vanaf de elektrameter wordt een laagspanningsinstal-

latie aangelegd volgens het centraaldozensysteem. Dubbele wandcontactdozen worden 

uitgevoerd als compact wandcontactdozen (d.w.z. 1 inbouwdoos) en worden verticaal 

uitgevoerd. 

De leidingen in het appartement worden weggewerkt in de wanden, vloeren en plafonds. 

De wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd als inbouw. Uitzonderingen hier-

op zijn de meterkast, de installatieruimte en eventueel leidingwerk achter het keukenblok. 

In het algemeen worden schakelaars en wandcontactdozen op de volgende hoogte boven 

de afwerkvloer aangebracht: 

• De schakelaars op circa 105 cm 

• De wandcontactdozen op circa 30 cm 

• De wandcontactdozen boven het aanrechtblad op circa 120 cm.

In technische ruimten worden wandcontactdozen en schakelaars op functionele hoogten 

aangebracht.

Het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen in de woning is op de kopers-

contracttekening aangegeven. De positie van de aansluitpunten is bij benadering aange-

geven en kunnen afwijken t.o.v. de tekeningen.

Vanuit de meterkast wordt een loze leiding aangelegd naar een onbedraad aansluitpunt 

voor telefoon en een leiding naar een bedraad aansluitpunt voor cai.

Vanuit de meterkast loopt een loze leiding naar één onbedraad aansluitpunt in iedere 

slaapkamer. Dit onbedrade aansluitpunt kan gebruikt worden voor cai/utp/tel. De loze 

leidingen bevinden zich ca. 30 cm boven de afgewerkte vloer.  Loze leidingen worden 

voorzien van een controledraad, deze draad is niet geschikt om de uiteindelijke bedrading 

mee aan te brengen.  .

Bij de opstelplaats van de wasmachine en de condensdroger wordt voor zowel een wasma-

chine als voor een condensdroger een wandcontactdoos aangebracht. Ieder aangesloten 

op een aparte groep in de meterkast.   

In de meterkast wordt een zwakstroom belinstallatie aangebracht met een drukknop bij de 

entreedeur van het appartement. In de appartementen (behalve in de appartementen met 

entree op maaiveldniveau, bouwnummer 1 en 102 t/m 105) wordt een deuropener-video/

audiofooninstallatie aangebracht waarmee toegang tot het bewonersdeel van het gebouw 

kan worden gegeven. De video/audiofooninstallatie staat in verbinding met het bellenta-

bleau op de begane grond van het appartementengebouw. 

Enkele appartementen beschikken over een buiten het appartement gelegen berging:

De appartementen met bouwnummers 102 t/m 105 hebben een buiten het appartement 

gelegen individuele berging op de  1e verdieping van de toren. 

De bouwnummers 10, 11 en 106 t/m 109 hebben een buiten het appartement gelegen indi-

viduele berging op de  2e verdieping van de toren. 

De elektra van de bergingen van bouwnummers 102 t/m 105 en van bouwnummers 106 

t/m 109 wordt aangesloten op de cvz-kast en laag afgezekerd (6A). Deze bergingen wor-

den voorzien van een armatuur met aanwezigheidssensor en deze bergingen worden niet 

voorzien van wandcontactdozen.
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De bergingen van bouwnummers 10 en 11 worden aangesloten op de woninginstallatie.

23.  Verwarmingsinstallatie 

Appartementen

De appartementen worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Met behulp van de 

in de meterkast geplaatste afleverset van de stadsverwarming worden de appartementen 

verwarmd en wordt warm tapwater bereid (CW-klasse 4). De appartementen zijn voorzien 

van vloerverwarming als hoofdverwarming met een thermostaatregeling in de woonkamer 

en in de slaapkamers. Vloerverwarmingsverdelers geplaatst in een kast, berging of techni-

sche ruimte, worden niet voorzien van een omkasting. 

De te behalen en te handhaven temperatuur, bij gelijktijdig functioneren van alle vloerver-

warming en bij gesloten ramen en deuren, zijn berekend volgens Woningborg. Het advies 

is om de ruimtes het hele jaar door op dezelfde temperatuur in te stellen en geen nacht-

verlaging toe te passen. 

In de badkamer wordt een elektrische handdoekradiator geplaats welke met een stekker 

wordt aangesloten op een wandcontactdoos. 

24.  Ventilatie-installatie  

Appartementen

In uw woning wordt een ventilatiesysteem aangebracht op basis van mechanische toevoer 

van lucht en mechanische afvoer van lucht. In de woning en het appartement wordt con-

form tekening een gemotoriseerde individuele ventilatie unit met warmteterugwinning ge-

plaatst (WTW). Vanaf de ventilatie installatie / unit wordt lucht toegevoerd en afgezogen 

via metalen kanalen met eventuele (flexibele) hulpstukken. In de woning worden conform 

tekening kunststof toe- en afvoerventielen aangebracht. In de woonkamer bevindt zich de 

hoofdbediening van het systeem. 

De ventilatie-installatie is CO2 geregeld. De samenstelling van het systeem volgt uit de 

EPC- berekeningen en te behalen EPC-norm.

De wtw-unit wordt uitgerust met een vochtsensor: als deze sensor een verhoogd vochtge-

halte meet in de af te voeren ventilatielucht, dan gaat de unit automatisch in de hoog-

stand. 

25.  Brandveiligheid appartementen

Conform bouwbesluit worden in de appartementen een optische rookmelders geplaatst 

die apart zijn aangesloten op het lichtnet. De rookmelders zijn voorzien van een back-up 

batterij. Entreedeuren van appartementen die uitkomen op een voorportaal zijn voorzien 

van een elektrische vrijloopdeurdranger, de voorportalen zijn voorzien van een optische 

rookmelder. De vrijloopdeurdranger is gekoppeld aan de rookdetectie in het voorportaal 

waar de entreedeur op uitkomt. Een vrijloopdeurdranger is onder normale omstandighe-

den niet actief, in geval van detectie van rook wordt de vrijloopdeurdranger geactiveerd.

In het appartementengebouw is op iedere verdieping in de lifthal een aansluitpunt op de 

droge blusleiding aanwezig.

26.  Algemene voorzieningen woongebouw

Huisvuil:

Het huisvuil wordt centraal verzameld in ondergrondse huisvuilcontainers in de directe 
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omgeving van Alex. 

Centrale entree begane grond en centrale hal verdiepingen:

Afwerking

De vloer van de centrale entreehal, de onbenoemde ruimte naast de entreehal en de lifthal 

op de begane grond, wordt voorzien van leisteen vloerstroken in een n.t.b. legpatroon en 

formaat. Langs de wanden wordt een plintstrook aangebracht. Bij de buitendeur van de 

centrale entreehal wordt een schoonloopmat in het vloertegelwerk opgenomen. 

De vloeren van de lifthallen op de verdiepingen worden voorzien van tapijt in een nader 

door de architect te bepalen kleur. Langs de wanden wordt een aluminium plint toegepast.

De wanden van de centrale entreehal en de onbenoemde ruimte naast de entreehal 

worden voorzien van een lambrisering van wit geschilderde houten delen. De lambrise-

ring wordt aangebracht tot een hoogte gelijk aan de deurhoogte van de kastdeuren in de 

entreehal. Boven de lambrisering worden de wanden voorzien van sauswerk of structuurs-

puitwerk naar keuze van STEBRU. Kleur: wit.

De wanden van de lifthallen van de appartemententoren worden voorzien van sauswerk  

of van structuurspuitwerk, naar keuze van STEBRU. Kleur: wit

De wanden van de overige ruimten (zoals vluchttrappenhuis, techniekruimten, fietsenstal-

ling, stallinggarage, werkkast, kasten en schachten) worden niet nader afgewerkt.

Het plafond in de entreehal is een systeemplafond met galmbeperkende eigenschappen. 

De plafonds in de lifthallen zijn voorzien van galmbeperkend materiaal rechtsreeks op de 

ondergrond aangebracht, oppervlakteafmetingen conform geluidsrapport. Overig pla-

fondoppervlak wordt gesausd of voorzien van structuurspuitwerk.

Installaties

De deuren tussen de entreehal en de lifthal op de begane grond worden aangesloten op 

de deuropener/videofooninstallatie en zijn te bedienen vanuit de in de toren gelegen ap-

partementen (m.u.v. bouwnummer 1) en de appartementen met bouwnummer 106 t/m 109. 

Dat geldt tijdens nachtsluiting ook voor de centrale entreedeur in de gevel van de toren.

Verwarming

De lifthallen en het trappenhuis liggen binnen de thermische schil van de toren en worden 

niet apart verwarmd. De centrale entreehal en de algemene ruimte liggen buiten de ther-

mische schil van de toren en worden niet verwarmd.

Ventilatie

Het trappenhuis, de lifthallen en de entreehal op de begane grond van de appartementen-

toren worden gebalanceerd geventileerd m.b.v. een ventilatie-unit op het dak van de toren.

Technische ruimte begane grond:

De technische ruimten t.b.v. hydrofoor, watermeterkasten, centrale voorzieningen kast  

(CVZ-kast). Deze algemene technische ruimten worden niet nader afgewerkt met uitzon-

dering van de hydrofoorruimte/werkkast; deze vloeren worden voorzien van vloertegels.

Hydrofoorruimte/Werkkast

Voorzien van uitstortgootsteen, de mengkraan boven de uitstortgootsteen wordt aange-

sloten op de koudwaterleiding, warmtapwater wordt bereid m.b.v. een close-in boiler.

De achterwand bij de uitstortgootsteen wordt over een breedte van 90 cm voorzien van 

wandtegelwerk tot een hoogte van 150cm boven de vloer.
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Stadsverwarmingsruimte

In deze technische ruimte staan de installaties van de energieleverancier waarmee het 

gebouw op het stadsverwarmingsnet is aangesloten. Deze ruimte wordt niet nader afge-

werkt.

Transformatorruimte en inkoopruimte

In deze transformatorruimte staat de transformator die via de aansluitinstallatie in de in-

koopruimte, is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De elektrische installatie van Alex 

wordt aan de transformator gekoppeld. Deze ruimte wordt niet nader afgewerkt.

Elektrische installatie

Verlichting van algemene ruimten, algemene installaties en de liften worden aangesloten 

op de centrale meter in de CVZ kast. Dat geldt ook voor de installatie en de verlichting 

van de stallinggarage, de autoliften en de gevelonderhoudsinstallatie. Op het dak van 

de appartemententoren worden PV-panelen geplaatst, aantal en vermogen conform de 

epc-berekening. De omvormers waar de PV panelen op zijn aangesloten, zijn aangesloten 

op de centrale meter in de CVZ-kast. De opbrengst van de PV-panelen komt dus ten gun-

ste van het algemene verbruik van het appartementengebouw.

Verlichting

Energiezuinige LED verlichtingsarmaturen aangesloten op de algemene voorzieningen, 

worden aangebracht in/bij:

• de centrale entree, de lifthallen en voorportalen, trappenhuis

• corridor naar de daktuin op 3e verdieping

• fietsenstalling en stallingsgarage

• bergingsgangen

• de entreedeuren in de gevel van de fietsenstalling en van de stallingsgarage

• de centrale entreedeur van de toren

• de entreedeur van de toren vanaf het dakterras

• in het ontwerp van de daktuin is padverlichting opgenomen

Energiezuinige LED verlichtingsarmaturen aangesloten op de individuele meterkast, wor-

den aangebracht in/bij:

• entreedeur in de gevel van de appartementen met entree op maaiveldniveau

• entreedeur in de gevel van de appartementen met entree op daktuinniveau

Postkasten / huisnummering / bewegwijzering 

In de centrale entreehalkomt een opstelling met postkasten. De postkasten zijn van metaal 

en afgewerkt in een n.t.b. kleur.

In de entreehal en de lifthallen op de verdiepingen worden bewegwijzerings- en verdie-

pingsaanduiding-/huisnummerverzamelborden aangebracht.

Iedere woningentree wordt voorzien van een huisnummeraanduiding.

Lift

Het woongebouw wordt voorzien van twee elektrisch aangedreven personenliften voor het 

vervoer van personen en goederen. De cabines zijn uitgerust met een leuning, spiegel-

verlichting, vloerafwerking en een bedieningspaneel. Eén van de liften is uitgevoerd als 

brandweerlift. Op begane grondniveau zijn de stalen en op de verdiepingen worden de 

stalen muurkappen en de schachtdeuren geschilderd. Vloerafmeting liftcabine: (bxd) 

1100x2100

Gevelonderhoudsinstallatie
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Voor het onderhouden van de gevel en het bewassen van de beglazing van de apparte-

menten in de toren wordt een gevelonderhoudsinstallatie op het dak van de hoogbouw 

geplaatst. De installatie bestaat uit een dakwagen die over rails rijdt. De dakwagen heeft 

kraanarm(en) waaraan een in hoogte verstelbare werkbak hangt. De installatie zal worden 

aangesloten op de centrale meter in de CVZ kast.

Stallingsgarage

De garage is ontworpen als stallingsgarage, de rijbaan en de stallingplaatsen voldoen 

aan de eisen voor stallinggarages. De garage heeft één parkeerlaag op maaiveldniveau 

en twee parkeerlagen op respectievelijk eerste en tweede verdiepingsniveau. De garage 

bevat 67 autostallingplaatsen en 15 stallingplaatsen voor bakfietsen en/of scooters.

Afwerking

De begane grondvloer van de stallinggarage is een monolithisch afgewerkte betonvloer, 

de parkeervakindeling wordt aangegeven met behulp van wegenverf. De vloerafwerking 

van de verdiepingsvloeren van de stallinggarage bestaat uit de gevlinderde betonnen 

druklaag die op de kanaalplaten wordt aangebracht. M.b.v. wegenverf wordt een parkeer-

vakindeling aangebracht. 

Als fysieke indicatie van het parkeervakeinde, worden de parkeervakken gelegen langs de 

buitengevel voorzien van zgn. biggenruggen van beton.

De plafonds van de stallinggarage worden niet nader afgewerkt. Leidingtracés van de 

stadsverwarming in de fietsenstalling en de stallinggarage komen in het zicht.

Autolift

De inrit van de stallingsgarage op maaiveldniveau wordt voorzien van een metalen 

rolhek dat door middel van een handzender op afstand is te bedienen (1 handzender per 

stallingplaats op de begane grond). Voor het verticale transport van voertuigen naar 

de verdiepingen is de stallinggarage voorzien van een dubbele autolift. De autolift kan 

m.b.v. een handzender worden opgeroepen/bediend (1 handzender per stallingplaats op 

een verdieping), inzittenden kunnen tijdens het verticale transport in de auto blijven. De 

toegangen tot de lift zijn voorzien van telescopische schuifdeuren. De schachtdeuren op 

maaiveldniveau zijn uitgevoerd in RVS. Onder voorbehoud van leverancier: inwendige 

kooiafmeting (b x d x h) 2700x5500x2100, afmeting doorgang (b x h) 2400x2100, max. 

hefvermogen 4200kg. 

Installatie

De stallingsgarage wordt voorzien van de nodige LED verlichting inclusief bewegingssen-

soren.

Ventilatie van de stallinggarage gaat op natuurlijke wijze via de met roosters gevulde 

geveldelen. De stallinggarage wordt voorzien van een gasdetectiesysteem (CO + LPG) in 

combinatie met stuwdrukventilatoren die zorgen voor voldoende luchtdoorstroming. 

Op de begane grond van de stallinggarage wordt een zogenaamde vlakbandinstallatie 

aangelegd. Deze elektrische installatie maakt het mogelijk om iedere autostallingplaats op 

de begane grond van de garage te voorzien van een oplaadpunt. Er worden geen oplaad-

punten voor elektrische voertuigen geleverd, bezitters van een autostallingplaats op de 

begane grond van de garage kunnen zelf een oplaadpunt aanschaffen bij de leverancier 

van de vlakbandinstallatie. Deze leverancier verzorgt ook de installatie van het oplaad-

punt.

Brandveiligheid

Stallinggarage

De stallinggarage is op de 1e en 2e verdieping uitgerust met een brandmeldinstallatie 
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(BMI) zonder doormelding. De installatie is voorzien van handbrandmelders en automati-

sche brandmelders.

Voor een juiste brandscheiding worden de beide autoliften op de verdiepingen voorzien 

van een  brandwerende scheiding in de vorm van een scherm of brandwerende deuren. 

Bij detectie van brand door de sensoren van de BMI worden deze schermen of deuren au-

tomatisch gesloten, waardoor de stallinggarage in brandcompartimenten wordt verdeeld. 

Ook de autoliften worden aangestuurd door de BMI.

Voor het blussen van een eventuele beginnende brand wordt de stallinggarage voorzien 

van draagbare blustoestellen, volgens de geldende normen.

Appartementengebouw

In de lifthallen op de begane grond en de verdiepingen van het appartementengebouw 

wordt een droge blusleiding aangelegd met aansluitpunten op iedere verdieping. Het 

trappenhuis is een zgn. wokkeltrappenhuis en bevat 2 onafhankelijke vluchtwegen. De 

entreedeuren van appartementen die uitkomen in het voorportaal van de lifthal, zijn voor-

zien van een elektrische vrijloopdeurdranger. De vrijloopdeurdranger is gekoppeld aan een 

rookmelder in het voorportaal waar de entreedeuren op uitkomen. Een vrijloopdeurdranger 

is onder normale omstandigheden niet actief. Bij detectie van rook worden de drangers 

geactiveerd om te voorkomen dat zich rook verspreid op de vluchtweg. Om dezelfde reden 

zijn deuren grenzend aan de lifthal en het vluchttrappenhuis zelfsluitend en daarom voor-

zien van een deurdranger.

Fietsenstalling

Voorzieningen

De collectieve fietsenstalling op de begane grond van het appartementengebouw voorziet 

in een totaal van 316 stallingplaatsen. De plaatsen zijn beschikbaar voor alle apparte-

menten. De fietsparkeerplaatsen zijn opgenomen in dubbel-laagse één- en tweezijdig 

bereikbare fietsenrekken, de rekken voldoen aan Fietsparkeur. Het aantal beschikbare 

fietsstallingplaatsen is conform de Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente 

Rotterdam 2018. De deuren in de gevelkozijnen die toegang geven tot de fietsenstalling 

worden voorzien van elektrische bediening.

Installatie

De fietsenstalling wordt voorzien van een ventilatiesysteem op basis van natuurlijke toe-

voer en mechanische afvoer. De ventilatielucht wordt toegevoerd via de gevel.

Afwerking

Leidingtracés van de stadsverwarming in de fietsenstalling en de stallinggarage komen in 

het zicht. Dat geldt ook voor overige nutstracés in deze ruimten.

De dekvloeren van de fietsenstalling worden niet nader afgewerkt.

Vluchttrappenhuizen

De tussenbordessen en trappen in het vluchttrappenhuis zijn van beton. De bordessen 

worden voorzien van een schrobrand en de trappen voorzien van trapbomen, glad aan de 

bovenzijde, gerold aan de onderzijde. Bordessen en trappen worden niet nader afgewerkt.

Waar noodzakelijk is een galmbeperkend plafondbekleding aangebracht tegen de on-

derzijde van de bordessen, oppervlakteafmetingen van de galmbeperkende bekleding 

conform geluidsrapportage. Aan één zijde van de trappen wordt een muurleuning aange-

bracht, de wanden van de vluchttrappenhuizen zijn niet nader afgewerkt. In de trappen-

huizen wordt LED verlichting aangebracht.
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27.  Ruimtestaat van de appartementen

Ruimte Vloer Wand Plafond Uitrusting

Appartementen

Entree woning/ap-
partement
(verkeersruimte)

Dekvloer, anhy-
driet of zandce-
ment 

Conform hoofd-
stuk 16 wandaf-
werking 

Spuitwerk Lichtschakelaar, wand-
contactdoos, rookmelder, 
videofoon

Meterkast, “koud”
(meterruimte)

Niet afgewerkt Niet afgewerkt Niet afgewerkt Elektrameter, groepenkast, 
hoofdkraanwater, dubbele 
wandcontactdoos, mantel-
buis t.b.v. invoer telefoon en 
kabelantenne

Meterkast, “warm”
(meterruimte)

Niet afgewerkt Niet afgewerkt Niet afgewerkt Afleverset stadsverwarming, 
wandcontactdoos

Berging dekvloer, anhy-
driet of zandce-
ment 

conform hoofdstuk 
16 wandafwerking

spuitwerk Lichtschakelaar, plafondlicht-
punt, wandcontactdoos,
Afzuigpunt mechanische 
ventilatie

Technische ruimte
(technische ruimte)

dekvloer, anhy-
driet of zandce-
ment 

conform hoofdstuk 
16 wandafwerking

Niet afgewerkt 
leidingwerk cv- en 
ventilatie-installa-
tie in het zicht

Lichtschakelaar, plafond-
lichtpunt, wandcontactdoos, 
aansluitpunten wasmachine 
(elektra, water, afvoer), 
wandcontactdoos droger, 
cv-verdeler, balansventilatie 
unit,
Afzuigpunt mechanische 
ventilatie

Woonkamer
(verblijfsruimte)

dekvloer, anhy-
driet of zandce-
ment 

conform hoofdstuk 
16 wandafwerking

Spuitwerk Lichtschakelaars, wand-
contactdozen, plafond-
lichtpunten, loze teleco-
maansluitpunten (1x cai, 
1x tel) kamerthermostaat , 
hoofdbediening mechanische 
ventilatie, CO2-sensor,
Toevoerpunten mechanische 
ventilatie.

Keuken
(verblijfsruimte)

dekvloer, anhy-
driet of zandce-
ment 

conform hoofdstuk 
16 wandafwerking

Spuitwerk Lichtschakelaar, plafondlicht-
punt, wandcontactdozen, 
aansluitpunten spoelbak 
(warm- en koud water, 
afvoer) wandcontactdoos 
vaatwasser, wandcontact-
doos combimagnetron, 
wandcontactdoos elektrische 
kookplaat,
Wandcontactdoos koelkast,
Wandcontactdoos recircula-
tie afzuigkap
afzuigpunt(en) mechanische 
ventilatie.

Slaapkamers
(verblijfsruimte)

dekvloer, anhy-
driet of zandce-
ment 

conform hoofdstuk 
16 wandafwerking

Spuitwerk Lichtschakelaar, wandcon-
tactdozen, plafondlichtpunt, 
loze leiding, thermostaat 
Toevoerpunten mechanische 
ventilatie.
Hoofdslaapkamer: CO2 
sensor
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Toilet
(toiletruimte)

Vloertegels Wandtegels tot en 
met 1 rij boven het 
reservoir van het 
toilet

Spuitwerk Lichtschakelaar, plafond 
lichtpunt, wandcloset met 
bril en deksel, fontein met 
fonteinkraan, afzuigpunt 
mechanische ventilatie

Badkamer
(badruimte)

Vloertegels Wandtegels tot 
plafond

Spuitwerk Lichtschakelaar, plafond-
lichtpunt, wandlichtpunt, 
wandcontactdoos, wastafel 
met  mengkraan, spiegel, 
betegelde douchehoek 
met douchemengkraan en 
glijstang, handdoekradiator 
met thermostaatknop, afzuig-
punt mechanische ventilatie 

Buitenruimte appar-
tementen (balkon)

Prefab beton Spijlenhekwerk n.v.t. Buitenlichtaansluitpunt 

Buitenruimte appar-
tementen (loggia)

Betontegels op 
dakbedekking

Glashek
Plaatmateriaal 
t.p.v. de gevel

n.v.t. Buitenlichtaansluitpun

Buitenruimte
bouwnummers 102 
t/m 105  en bouwnr. 1

Betontegels Haagje t.p.v. woningschei-
dend stramien. Plantsoort 
n.t.b.

Buitenruimte  Bouw-
nummers 17, 106 t/m 
109

Betontegels 
Daktuin

Conform ontwerp daktuin De 
Drukkerij, Felixx.

Dak van de toren Dakbedekking, 
onderhoudspaden 
van betontegels

n.v.t. n.v.t. Gevelonderhoudsinstallatie 
op rails
PV panelen op rekken
Ventilatiekanalen en dakkap-
pen
Rioolontspanningen

Dak van Bouwnum-
mers 106 t/m 109

Dakbedekking n.v.t. n.v.t. Ventilatiekanalen en dakkap-
pen
Rioolontspanningen

Algemene ruimten

Stallingsgarage Begane grond:
Beton monoli-
thisch afgewerkt 
Verdiepingen:
Beton monoli-
thisch afgewerkt

Kalkzandsteen 
vellingblokken
Geperforeerd 
stalen plaatwerk
Persroosters

Beton, onafge-
werkt
Onderzijde 
vloerappartemen-
ten: geïsoleerde, 
houtwolcement-
plaat.

Verlichting incl. LED-ar-
matuur aangesloten op de 
centrale meter.
Stuwdrukventilatoren

Noodtrappenhuis dekvloer niet nader afge-
werkt

Beton, niet nader 
afgewerkt,
galmbeperkend 
materiaal

Lichtpunten met LED-ar-
maturen aangesloten op de 
centrale meter.

Entreehal begane 
grond, centrale deel

Noors leisteen, 
stroken en 
schoonloop-mat

lambrisering Verlaagd (sys-
teem-) plafond

Lichtpunten met LED-ar-
maturen aangesloten op de 
centrale meter
Installatiekasten
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Lifthal begane grond Noors leisteen Spuitwerk / Ca-
paplast
Geschilderde 
muuromvattingen 
lift
Geschilderde 
deuren lift

Verlaagd (sys-
teem-) plafond

Lichtpunten met LED-ar-
maturen aangesloten op de 
centrale meter

Lifthal verdiepingen Vloerbedekking Spuitwerk / Ca-
paplast
Geschilderde 
muuromvattingen 
lift
Geschilderde 
deuren lift

sauswerk, galmbe-
perkend materiaal

Lichtpunten met LED-ar-
maturen aangesloten op de 
centrale meter
Aansluiting op droge blus-
leiding

Voorportaal verdie-
pingen

Vloerbedekking Spuitwerk / Ca-
paplast

spuitwerk Lichtpunten met LED-ar-
maturen aangesloten op de 
centrale meter.
Rookmelder gekoppeld aan 
vrijloopdeurdrangers

Fietsenstalling dekvloer niet nader afge-
werkt: plaatma-
teriaal
beton

Beton, niet nader 
afgewerkt

Fietsenrekken, lichtaansluit-
punten met LED-armaturen, 
leidingwerk mechanische 
ventilatie
Wandcontactdozen t.b.v. 
opladen.

Stadsverwar-
mings-ruimte

dekvloer niet nader afge-
werkt: plaatma-
teriaal
beton

Beton, niet nader 
afgewerkt

Eigendommen van Eneco

Gemeenschappelijke 
daktuin

Substraatlaag 
met beplanting. 
Tegelterrassen en 
-paden

Conform ontwerp daktuin De 
Drukkerij, maart 2019, Felixx.

28.  Materialen- en Kleurenstaat Exterieur

Omschrijving onderdeel Materiaal Kleur

Metselwerk 
plint (bg, 1e en 2e verdieping)

Baksteen, per laag 20mm versprongen. Deens geel

Metselmortel doorstrijkmortel. grijs

Metselwerk plint, 100mm terug 
liggend.

Baksteen Bronstint

Metselmortel grijs

Metselwerk (3e t/m 13e verdie-
ping)

Baksteen Deens geel

Metselmortel grijs

Metselwerk 3e verdieping BeBo’s Baksteen Licht geel

Metselmortel Beamix

Omschrijving onderdeel Materiaal Kleur

Gevelband onder metselwerk 3e 
verdieping BeBo’s

Prefab beton. Naturel
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Daktrim 13e verdieping Aluminium Ivoorkleurig

Daktrim 3e verdieping Bebo’s Aluminium Wit

Beëindiging metselwerk boven-
daks garage/autolift

Aluminium zetwerk Ivoorkleurig

Ventilatieopeningen parkeerdeel 
Oostgevel

VPT geperforeerde plaat in een nader vast te 
stellen bijzonder patroon.

Bronstint

Gedeeltelijk voorzien van brandwerende bepla-
ting aan de binnenzijde

Bronstint

Ventilatieopeningen parkeerdeel 
Zuidgevel

Dejo stalen horizontale lamellen rooster Bronstint

Gedeeltelijk voorzien van brandwerende bepla-
ting aan de binnenzijde

Bronstint

Kozijn begane grond hoofdentree Aluminium vliesgevel met dichte aluminium be-
plating tpv vloerrand 1e verdieping en automati-
sche schuifdeuren

Bronstint

Kozijn SV-ruimte, Trafo en in-
koopstation

Jazo  lamellen Bronstint

zijlicht met isolatie glas binnenste ruit geëmail-
leerd glas

Bronstint

Deurkozijnen fietsenstalling 
(Noordgevel)

Kozijn hout 
Deur hout met grote glasopening voorzien van 
schopplaat

Bronstint

Kozijnen fietsenstalling geventi-
leerde gevel

Stalen frame met Dejo aluminium lamellen rooster 
(gelijk aan stalen lamellen roosters ventilatieope-
ningen parkeerdeel)

Bronstint

Entreekozijn garage begane 
grond

Roldeur met loopdeur Bronstint

Entreekozijn / deuren autoliften RVS staal Bronstint

Kozijn technische ruimte autolift Kozijn en deur hout Bronstint

Kozijnen woningen bg Kozijnen, ramen en deuren hout Bronstint

Kozijnen woningen 1e en 2e 
verdieping

Kunststof, verdiept profiel met isolatie glas Bronskleur

Overige kozijnen toren (3e t/m 
13e verdieping)

Kunststof, verdiept profiel met isolatie glas Goudkleur

Kozijnen Bebo’s 3e verdieping
Blind gedeelte gevelkozijn

Kunststof, verdiept profiel met isolatie glas Wit

isolatie glas binnenste ruit geëmailleerd glas 
Bebo B4

Wit

Blind gedeelte gevelkozijnen bg 
(borstweringen Bebo’s)

Hout met triple glas Bronstint

isolatie glas binnenste ruit geëmailleerd glas 
Bebo A1 t/m A4

Bronstint

Gevel beplating dekwoningen Rockpanel Wit

Omschrijving onderdeel Materiaal Kleur

Zetwerk t.p.v. kozijnen (vloer-
rand 1e en 2e verdieping)

Aluminium, gepoedercoat in kleur Bronstint

Waterslag (bg en 2everdieping) Aluminium, gepoedercoat in kleur Bronstint

Waterslag (3e t/m 13e verdie-
ping)

Aluminium, gepoedercoat in kleur Goudkleurig

Lateien e.d. (2e verdieping) Staal thermisch verzinkt gepoedercoat in kleur Ivoorkleurig

Lateien e.d. (3e t/m 13e verdie-
ping)

Staal thermisch verzinkt gepoedercoat in kleur Ivoorkleurig
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inblaasroosters WTW in de gevel 
(dakrand 13e verdieping)

Staal thermisch verzinkt gepoedercoat in kleur Ivoorkleurig

Balkons Prefab beton naturel Naturel

Balkonhek  (3e t/m 11e verdie-
ping incl. terras 3e verdieping )

Lamellen hek als VMG LA440D gepoedercoat in 
kleur

Goudkleurig

Balkonhek (12e, 13e verdieping 
en de loggia’s )

Glashek als VMG PA170D gepoedercoat in kleur Goudkleurig

Balkonhek frans balkon (1e, 2e 
verdieping en de loggia’s )

Glashek, metalen onderdelen gepoedercoat in 
kleur

Bronstint

Balkonhek frans balkon (12e, 13e 
verdieping)

Glashek, metalen onderdelen gepoedercoat in 
kleur

Goudkleurig

Balkonhek frans balkon (3e t/m 
11e verdieping)

Glashek, metalen onderdelen gepoedercoat in 
kleur

Goudkleurig

Liftopbouw autolift Liftopbouw autolift Ivoorkleurig

Zonwering Belfort screens
(kopersoptie)

Screendoek Grijszwart

Omschrijving onderdeel Materiaal Kleur

 Buitenruimte dek 3e verdieping  Zie Daktuin maart 2019 Felixx Landscape Archi-
tects & Planners 

-

Omschrijving onderdeel Materiaal Kleur

 Bestrating  Kantplank 200x100x1000  Naturel

 Groenvoorziening Haagbeplanting t.h.v. de woningscheiding, soort 
n.t.b.

-

Omschrijving onderdeel Materiaal Kleur

Schoonloopmat  Forbo Coral of gelijkwaardig Antraciet

Vloerafwerking entrée - multi-
functionele ruimte

 Leisteen in verschillende baanbreedtes Leisteen 

Vloerafwerking lifthallen  Begane grond, leisteen in verschillende baan  
 breedtes

Leisteen

 Verdiepingen, Projecttapijt n.t.b.

 Vloerafwerking trappenhuis  Bordes, Projecttapijt n.t.b.

 Trap, Beton  Naturel

 Vloerafwerking fietsenstalling 
beg.gr.

 Cementdekvloer met instrooi laag  Naturel

Buitenruimte/dek

Buitenruimte noordgevel begane grond

Binnenruimte / entree – multifunctionele ruimte

29.  Materialen- en Kleurenstaat Interieur
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Vloerafwerking stallingsgarage Begane grond, betonvloer monolitisch afgewerkt  Naturel

 Belijning, wegenverf  Wit

 Verdieping, gevlinderde druklaag met instrooi 
laag

 Naturel

 Belijning, Wegenverf  Wit

 Vloerafwerking  loggia’s  Betontegels op rubbergranulaat tegeldragers  Naturel

 Wandafwerking loggia’s  Rockpanel  Wit

 Wandafwerking lifthallen, 
gangen

 Wandspuitwerk Brander Briljant of Capaplast  Wit

 Wandafwerking trappenhuizen  Wandspuitwerk Brander Briljant of Capaplast  Wit

Lambrisering entrée - multifunc-
tionele ruimte

 Verticale houten delen met naden, hierachter 
wit doek
 Inclusief alle deuren in de lambrisering

 Wit

 Postkasten  Postkasten + frame staal gepoedercoat in kleur  Wit

 Deuren entrée - lifthal  Glasdeuren, staal  Wit

 Deuren entrée – multifunctione-
le ruimte

Glasdeuren en glazen zijlicht, staal  Wit

 Plafond entrée  Rigitone  Wit

 Plafond multifunctionele ruimte  Rigitone  Wit

 Plafond lifthal begane grond  Rigitone  Wit

 Plafond lifthal verdiepingen  Rockfon Sonar Activity o.g.  Wit

 Plafond trappenhuis  Rockfon Sonar Activity o.g.  Wit

 Plafond loggia’s  Rockpanel  Wit

 Puien voorportaal lift  Kozijn hout beglazing brandwerend  Wit

 Deuren hout met grote glasopening  Wit

 Kozijnen trappenhuizen  Kozijn en deur hout  Wit

 Appartementen toegang  Kozijn en deur hout  Wit

 Overige kozijnen (niet in de  
 appartementen)

 Kozijn en deur hout  Wit

 Armaturen bij entrees 2-laagse 
app. 

 Kozijn en deur hout n.t.b.

 Armatuur bij entree Apparte-
ment 1

n.t.b.

 Armaturen entreehal n.t.b.

 Armaturen multifunctionele 
ruimte

n.t.b.

 Armaturen lifthallen / corridors n.t.b.

 Armaturen trappenhuizen n.t.b.
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Personenlift Muuromvattingsprofiel en deuren, zincor geschil-
derd

n.t.b.

 Cabinevloer n.t.b.

 Cabinewanden n.t.b.

 Cabineplafond n.t.b.

 Cabinebedieningspaneel n.t.b.

 Cabinespiegel gedeelte van de wand n.t.b.

 Bellentableau  Digitaal Urmet Alpha n.t.b.


