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Hal   
Vloer : - cement dekvloer 
Wanden : - afgewerkt op kwaliteitsniveau Q2* incl. afmessen gehele wand, conform NOA 

  gestandaardiseerde “Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskartonen 
  gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds.” 

Plafond : - structuur spuitwerk, kleur wit 
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
 - appartementsvoordeur is voorzien van spionoog en deurbel 
  
    

Meterkast in ruimte 0.04  
Vloer : - cement dekvloer 
Wanden : - onafgewerkt 
Plafond : - onafgewerkt 
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
  
  

Woonkamer   
Vloer : - cement dekvloer 
Wanden : - afgewerkt op kwaliteitsniveau Q2* incl. afmessen gehele wand, conform NOA 

  gestandaardiseerde “Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskartonen 
  gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds.” 

Plafond : - structuur spuitwerk, kleur wit  
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
 - videofoon, verbinding met deurbel bij hoofdentreedeur 

- verwarmingsthermostaatdisplay 
    

Keuken   
Vloer : - cement dekvloer 
Wanden : - wandafwerking tot ca. 300mm boven het aanrechtblad, afwerking gelijk als aanrechtblad 

  overige wanden worden afgewerkt op kwaliteitsniveau Q2* incl. afmessen gehele wand,  
  conform NOA gestandaardiseerde “Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken  
  gipskartonen gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds.” 

Plafond : - structuur spuitwerk, kleur wit 
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
Keuken: - diverse laden en kasten incl. inbouwapparatuur (inductie kookplaat, spoelbak met 

  eenhendelmengkraan, recirculatie afzuigkap met vervangbare koolstoffilters, 
  een inbouwvaatwasser en een kast voor een inbouwkoelkast (koelkast niet inbegrepen). 

    

Toilet   
Vloer : - vloertegels 200x200mm, kleur antraciet met donkere voegkleur 
Wanden : - wandtegels 200x250mm, kleur wit, liggend niet strokend aangebracht, tot onderkant 

  plafond met lichtgrijze voegkleur 
Plafond : - structuur spuitwerk, kleur wit 
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
Sanitair : - wandcloset met inpandig spoelreservoir met tableau, merk Geberit Econ kleur wit.  

- fonteincombinatie, merk Geberit Econ, met verchroomde plugbekersifon en  
  fonteinkraan, merk Grohe Costa-L, chroom 
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Badkamer   
Vloer : - vloertegels 200x200mm, kleur antraciet met donkere voegkleur 
Wanden : - wandtegels 200x250mm, kleur wit, liggend niet strokend aangebracht, tot onderkant 

  plafond met lichtgrijze voegkleur, wand bij douchehoek in neutrale accentkleur 
Plafond : - structuur spuitwerk, kleur wit 
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
Sanitair : - Grohe New Tempesta glijstangset, chroom 

- Grohe Grohterm 1000 New thermostatisch douchemengkraan, chroom 
- verdiept betegelde douchehoek van 900x900mm met Aquaberg RVS vloerput 
- wastafelcombinatie, merk Geberit Econ ca. 600x455mm, kleur wit, 
  met verchroomde sifon en Grohe Eco mengkraan chroom 
- spiegel rechthoekig 400x570mm met gehard glazen planchet 

 - voorziening voor het aansluiten van een wasmachine en condens droger** 
  
    

Slaapkamer(s)   
Vloer : - cement dekvloer 
Wanden : - afgewerkt op kwaliteitsniveau Q2* incl. afmessen gehele wand, conform NOA 

  gestandaardiseerde “Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskartonen 
  gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds.” 

Plafond : - structuur spuitwerk, kleur wit 
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
  
  

Berging in het appartement  
Vloer : - cement dekvloer 
Wanden : - onafgewerkt, één wand met installaties voorzien van OSB-plaat 
Plafond : - onafgewerkt 
Elektra: - volgens elektra-staat en NEN1010 
 - voorziening voor het aansluiten van een wasmachine en condens droger** 
 - tappunt t.b.v. bijvullen lucht/water- warmtepomp 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 * Link naar afwerking kwaliteitsniveau Q2, NOA gestandaardiseerde Afwerkingsniveaus van in het 

werk af te werken gipskartonen gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds. 
 

  
 ** Afhankelijk van de appartementsindeling zijn de voorzieningen voor het aansluiten 

van de wasmachine en droger in de badkamer of berging gesitueerd. 

  
 
 

https://www.noa.nl/media/2074/afwerkingsniveaus-gipskarton-en-gipsvezelplaten.pdf
https://www.noa.nl/media/2074/afwerkingsniveaus-gipskarton-en-gipsvezelplaten.pdf

