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Dijkvilla

Deze nieuwe recreatie is onder architectuur ontworpen. Door de 

vele raampartijen heeft u vanuit de living die zich op de eerste 

etage bevind een prachtig uitzicht. Deze recreatievilla beschikt 

over 6 slaapkamers welke zijn verdeeld over de begane grond (5) 

en eerste etage (1) en is daardoor geschikt voor 10 personen.

De living op de eerste etage is ruim. De half open keuken is 

voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur. De slaapkamer op 

de eerste etage bescjikt over een badkamer ens suite.

Eigenschappen

Accommodatie • 10-persoons recreatiewoning
• 2 verdiepingen

Indeling • 7 kamers
• 6 slaapkamers
• 3 badkamers
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Technische omschrijving

1.1 Peilhoogte

Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte 

begane grondvloer. Het peil wordt aan de omliggende bebouwing 

en bestrating aangepast en wordt door Bouw- en Woningtoezicht 

van de gemeente vastgesteld, evenals de rooilijnen en erfgrenzen.

1.2  Grondwerk

Ontgravingen ten behoeven van de woningen worden verricht tot 

een nader door de constructeur te bepalen vereiste diepte onder 

het peil. 

1.3  Fundering en kruipruimte

De woningen worden volgens de berekening van de constructeur 

gefundeerd op een stalen frame ondersteund d.m.v. steltonplaten.

1.4  Riolering

De binnen- en buitenriolering worden uitgevoerd in pvc, 

compleet met bijbehorende hulpstukken en verbindingen. 

Vuilwaterleidingen worden gescheiden cq. gecombineerd 

aangesloten, afhankelijk van het ter plaatse aanwezige systeem. De 

standleiding worden aangesloten op een ontluchtings-doorvoer.

1.5  Terreininrichting

De tuin zal standaard worden voorzien van beplanting, gazon, 

terras van circa 35 m2 en parkeerplaats voorzien van split. De 

kavelgrenzen worden voorzien van een haag. 

1.6  Vloeren

De begane grondvloeren en verdiepingsvloeren van de woningen 

worden uitgevoerd in een houten balklaag volgens voor 

voorschriften van de constructeur.

1.7  Gevels

De gevels zijn voorzien van een onderhoudsarme gevelbeplating 

met verschillende uitvoeringsmogelijkheden. De opbouw  van de 

woning is middels een houtenskelet bouwsysteem.

1.8  Daken

De hellende daken van de woningen worden uitgevoerd als 

geïsoleerde dak elementen. De onderzijde van de toe te passen 

hellende dak elementen is fabrieksmatig wit. De dak elementen 

zullen niet nader afgewerkt worden. Het fels dak heeft een 

zinklook.

1.9  Metaalwerken

Alle staalconstructies, worden uitgevoerd volgens berekeningen 

van de constructeur en tenminste waar nodig thermisch verzinkt.

1.10  Kozijnen, ramen en deuren

Buitenkozijnen worden uitgevoerd in kunststof in de kleur 

zwart.  Alle buitendeuren en raamkozijnen worden voorzien van 

tochtprofielen en worden tocht- en waterdicht gemonteerd. 

De buitendeuren worden overeenkomstig het model op 

tekening uitgevoerd in kunststof. Het hang- en sluitwerk van 

de buitenkozijnen wordt geleverd en gemonteerd conform de 

richtlijnen van het politiekeurmerk. De binnendeuren worden 

uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. 

1.11  Trap en balustrade

De trap van de woning  wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in 

Europees naaldhout. De trap wordt fabrieksmatig voorzien van een 

grondverflaag op basis van een water gedragen verf.

Buiten de fabrieksmatig aangebracht grondverflaag zal de trap en 

ballustrade worden standaard afgewerkt in de kleur RAL 9010 .

1.14  Natuur en kunststeen

Deuropeningen van toiletten en badkamers worden voorzien van 

een kunststeen-dorpel.

1.15  Wand en plafondafwerking

In algemene zin worden de wanden van de woningen behang 

klaar opgeleverd, voorzien van scanbehang kleur RAL 9010 met 

uitzondering van de te betegelen wanden. Plafonds worden 

afgewerkt met Agnes stuc-wit.

1.16  Tegelwerk

Vloeren en wanden van sanitaire ruimtes worden betegeld. 

Aansluitingen tussen wanden met vloer en wanden onderling 

worden afgekit. Toiletruimten worden rondom betegeld tot ca. 120 

cm hoogte. De wandtegels  hebben een tegelformaat van  30 x 

60 cm en de vloer tegels een formaat van 60 x 60 cm. De douche 

zal worden betegeld tot aan het plafond, de tegels hebben een 

standaard kleur hoogglans wit en de voegen standaard zilvergrijs.



1.17  Vloeren

Vloeren beneden en boven worden standaard voorzien van 

laminaat met een kunststofplint.

1.18   Keukens

Het leveren en monteren van de keuken is opgenomen.

De keuken is voorzien van een inductie kookplaat ,combi oven/

magnetron, koelkast, afwasmachine en afzuigkap.  De keuken is 

standaard uitgevoerd in rechthoekige vorm.

2 Installatie technische bepalingen

2.2  Waterleidinginstallatie

De waterleidinginstallatie wordt uitgevoerd compleet met de 

benodigde hulpstukken en bevestigingsmaterialen volgens de 

geldende normen en plaatselijke voorschriften. Waar mogelijk

en toegestaan worden de leidingen weggewerkt uit het zicht. 

De kou waterleiding wordt van de watermeter in de meterkast 

aangelegd tot aan de op tekening staande sanitaire toestellen. 

De warmwaterleidingen worden aangelegd naar de op tekening 

staande sanitaire toestellen.

2.3  Sanitair

Het toe te passen sanitair in de woning bestaat uit:

-    diepspoel wand closet installatie in de kleur wit. De 

closetcombinatie is voorzien van een closetzitting met deksel.

-    Een fontein in de kleur wit. De fontein is voorzien van een 

toiletkraan.

Badruimte:

-    Diepspoel wand closet in de kleur wit. De closetcombinatie is 

voorzien van een closetzitting met deksel.

-    Een wastafel in de kleur wit. De wastafel is voorzien van een 

wastafelmengkraan, voorzien van kunststof badmeubel met twee 

lades voorzien van spiegel.

-    De douchehoek wordt voorzien van een thermostatische 

douchemengkraan, inclusief

verchroomde slang en een glijstangcombinatie met handdouche.

2.5  Verwarmingsinstallatie

De woning wordt standaard verwarmd middels een cv installatie. 

Indien gewenst is het mogelijk de woning de woning te verwarmen 

door middel van een luchtwarmtepomp. 

2.6  Ventilatie

De woningen worden geventileerd door middel van 

een mechanisch ventilatiesysteem welke volgens de 

voorschriftengeheel bedrijfswaardig wordt opgeleverd.

2.7  Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt volgens de richtlijnen van het 

plaatselijke energiebedrijf en de richtlijnen van de NEN 1010. 

Elke wandcontactdoos wordt uitgevoerd in een afzonderlijke 

inbouwdoos. Meervoudige wandcontactdozen en schakelaars 

worden waar mogelijk achter een gecombineerd afdekraam 

geplaatst. Het schakelmateriaal  wordt in standaard materiaal 

uitgevoerd in de kleur standaard wit. De schakelaars worden 

aangebracht op circa 1050mm bovenafgewerkte vloer. 

Wandcontactdozen worden overwegend aangebracht op circa 

300mm boven de afgewerkte vloer, m.u.v. wandcontactdozen welke 

gecombineerd worden uitgevoerd met schakelaars. Waar nodig 

wordt conform de eisen een 230V rookmelder geplaatst.

De getoonde tekeningen in deze brochure zijn ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

De uiteindelijke uitvoering van het werk kan afwijken van de tekeningen.


