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1 Voorwoord 

Geachte bewoner, 

Nu u eigenaar bent van een nieuwe woning , in het project Scala te Amsterdam, willen wij u graag enige 
informatie verstrekken omtrent het betrekken en onderhouden van deze woning. 

Met deze "Bewonersinformatie" willen wij u op de hoogte stellen van diverse aspecten, waarmee u 
rekening dient te houden om het komende verblijf in uw woning zonder problemen en zo aangenaam 
mogelijk te doen verlopen . 

In deze brochure hebben wij een aantal wenken en gegevens verzameld , die u zeker van pas zullen 
komen bij het gebruik en onderhoud van uw woning . 

Wij hopen hiermee een bijdrage te hebben geleverd tot een plezierig wonen en wensen u een zeer 
aangenaam verblijf in uw nieuwe woning toe. 

Hoogachtend, 

Directie en medewerkers 

Giesbers-MaasDijken Bouw B.V. 
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2.4 Aansluitingen stadsverwarming, water, elektra, telefoon en CAl 

STADSVERWARMING: 

Naam 
Telefoon 

WATER: 

Naam 
Telefoon 
Internet 

ELEKTRA: 

Naam 
Telefoon 

TELEFOON: 

Naam 
Telefoon 

Naam 
Telefoon 

Nuon-Warmte 
020-5971965 

Waternet 
020-6086372 
wvtw.waternet.nl 

Nuon-E 
0900-0808 

KPN 
0900-0244 

UPC 
0900-1580 

2.5 Uw woning verzekeren 

Vanaf het moment d3t de aannemer de woning aan u oplevert bent u zelf verantwoordelijk. 

Zorg daarom tijdig voor een opstalverzekering voor uw woning. Ga hierbij ook na of, indien u 
aangesloten bent bij een Vereniging Van Eigenaren, onderdelen al bij de WE zijn verzekerd . 

Let op of uw opstalverzekering ook de eventuele glasschade dekt. 

Zo niet dan is het verstandig om een aparte glasverzekering af te sluiten. 

Bij het betrekken van uw nieuwe woning is aanpassing van de inboedelverzekering dikwijls nodig. 

Bepaal dit voor uw eigen situatie, vraag zonodig advies bij uw verzekering of tussenpersoon. Zij 
beschikken over handige lijstjes waarmee u zelf de waarde van uw inboedel kunt bepalen. Ook bij de 
Consumentenbond kunt u informatie vragen over "goed verzekerd" zijn. Pas uw inboedelverzekering 
indien nodig jaarlijks aan. 
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4 lngebruikname woning 

4.1 Schoonmaken van uw woning 

Vloeren 
Verwijder met een plamuurmes de cement- en kalkresten , maak vloeren zo min mogelijk nat. Dit is alleen 
maar extra bouwvocht, waardoor problemen met het aanbrengen van vloerafwerking mogelijk zijn . 

LET OP! Boor of spijker NOOIT in de vloer, hierin zijn leidingen aangebracht. 

Beglazing 
Verwijder cement- kalkspatten met water en een scheutje azijn, pas op voor krassen van zand en stof. 
"Verse" ramen zijn gevoeliger voor krassen. Verwijder verfspatten voorzichtig met een scheermesje, pas 
op voor krassen . Voor het normale schoonmaakwerk wordt u geadviseerd het eerste jaar schoon te 
maken met veel water en zo min mogelijk wrijven. "Verse" ruiten zijn namelijk gevoeliger voor 
beschadigingen. 

Ramen. deuren en kozijnen 
Verwijder vervuiling en stof met natuurlijke zachte zeep (Groene zeep), vooral geen schurende 
schoonmaakmiddelen. U mag absoluut geen th inner, aceton of benzine op geschilderde en gebeitste 
materialen gebruiken. 

Sanitair 
Verwijder vuil en stof met natuurlijke zeep (Groene zeep) , vooral geen schurende 
schoonmaakmiddele'1 . 

Wand-vloer tegels en vensterbanken 
Verwijder stof, vuil en cementresten zoveel mogelijk met natuurlijke zachte zeep (Groene zeep) , 
vooral geen schurende schoonmaakmiddelen. Voor de vensterbanken zuurvrije middelen gebru iken . 

Badkamer accessoires en kranen van chroom 
Verwijder vuil en stof met natuurlijke zeep (groene zeep) , vooral geen schurende 
schoonmaakmiddelen. De zeefjes (perlators) van de kranen dient u na enige tijd in gebruikt te zijn even te 
reinigen door het zeefje van de kraan los te draaien en af te spoelen. Tijdens de bouwwerkzaamheden 
kan er stof of kleine vervuiling in de leidingen zitten welke na gebruik van de kranen het zeefje 
verstoppen. 

Structuur spuitwerk 
Verwijder stof met een harde borstel (niet te hard) voorzichtig zonder gebruik van water. 
Kleine beschadigingen veroorzaakt door b.v. verhuizing kun t u het beste bij tippen met een tandenborstel 
en witte tandpasta (LET OP: zonder toeslagstoffen). Ook zijn er van Alabastine speciale spuitbussen in de 
handel. 

Schilderwerk 
Verwijder vuil en stof met natuurl ijke zeep (groene zeep), vooral geen schurende 
schoonmaakmiddelen. U mag absoluut geen thinner, aceton of benzine op geschilderde en gebeitste 
materialen gebruiken. Schilderwerk ook niet afdekken met kranten of andere tijdschriften, de inkt kan 
namelijk afgeven. 

LET OP! nieuw schilderwerk is nog niet volledig uitgehard. 

GOOI NOOIT TWEE SOORTEN SCHOONMAAKMIDDELEN BIJ ELKAAR DIT KAN EEN 
CHEMISCHE REACTIE VEROORZAKEN. 
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• Indien u een klopboormachine gebruikt het klopmechanisme pas aanzetten als u door de tegel heen 
bent. 

• De plug ongeveer 10 mm dieper boren dan het tegel oppetvlak, dit voorkomt het barsten van de tegel 
met het indraaien van de schroef. 

Plafonds 
De verdiepingsvloeren van uw woning zijn van beton. 

Het ophangen van voorwerpen gaat het beste als volgt. 
• Met een klopboor, beter is een hamerboor een gat boren (beslist niet dieper dan 5 cm om de leidingen 

in de vloer niet te beschadigen) 
• Gebruik goede beton- of hamerboren 
• De plug met schroef of haak er in draaien 

Voor het verplaatsen van plafondlichtpunten zijn speciale materialen in de handel zoals platte buizen . 

4.4 Bouwvocht kwijt raken 

Bouwvocht zal door goede ventilatie na verloop van tijd verdwijnen . Goed ventileren met name in de 
slaapkamers is dan ook erg belangrijk. 

Laat de mechanische ventilatie altijd tijdens uw afwezigheid op de lage stand werken . 

Verwarm uw won ing gelijkmatig, ook slaapkamers en andere ruimten welke u niet of weinig gebruikt. 
Stook niet in één keer te hard. Dit kan extra werking van uw woning veroorzaken , waardoor erge 
scheutvorming kan optreden. Stook de eerste paar maanden tussen de 15 en 19 graden , ook is het beste 
deze temperatuur 's nachts te handhaven. 

Verwijder zoveel mogelijk condens water dat langs de ramen zakt. 

Onvoldoende ventilatie kan verkleuring van wanden en plafonds veroorzaken , met name spuitwerk is 
bijzonder gevoelig voor verkleuring, luchtverontreiniging en sigaren- of sigaretten rook. 

Een goede indicatie dat de woning droog is, is als er geen condens meer van de ramen afkomt. 

Meubels en kasten tenminste 5 cm van de wand plaatsen om schimmelvorming te voorkomen. Eventuele 
schimmelplekken goed laten drogen en daarna met een borstel verwijderen . 

4.5 Aansluiten apparatuur 

Algemeen 
Kleuren bedrading elektrische installatie 

Groen/ Geel = aardingsdraad 

Blauw = nul draad voor afvoer stroom 

Bruin =fasedraad (P) voor toevoer stroom 

Zwart = schakeldraad voor toevoer stroom naar verlichting 

LET OP! 
Schakel voor het (vast) aansluiten van elektrische apparatuur altijd de betreffende groep van de 
installatie in de meterkast uit. 
De groep indeling vindt u in de meterkast. 
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Regelmatig controleren 
Regelmatig controleren of onderhoud nodig is, en indien nodig direct ingrijpen beperkt de 
onderhoudskosten van uw woning . 
Het uitstellen van noodzakelijk onderhoud kost u in vergelijking met direct ingrijpen altijd meer geld. 

Om het regelmatig controleren van uw woning op noodzakelijk onderhoud te vergemakkelijken zijn er 
controlelijsten ontwikkeld. 

5.3 Onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren 

Roep de vakman er eens bij 
Wanneer u handig bent en er zin en tijd voor heeft kunt u veelal zelf de onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren . 

Er zijn echter ook onderhoudswerkzaamheden die specialistische kennis en ervaring vereisen . 
Wij adviseren dan ook om hiervoor een vakman in te schakelen. 

Bent u niet zo handig of heeft u weinig tijd of geen zin om deze werkzaamheden uit te voeren schakel 
dan een erkend onderhoudsbedrijf of installateur in . 

5.4 Onderhoud zelf uitvoeren 

Zelf uitvoeren 
Het zelf uitvoeren van onderhoud aan uw woning vereist over het algemeen zekere handigheid en kennis 
van zaken. 
U moet het leuk vinden en de nodige tijd hebben, onderhoudswerk is vaak urgent en uitstel is niet altijd 
mogelijk. 

Wat wel en wat niet 
Afhankel ijk van de handigheid en ervaring die u eerder heeft opgedaan zult u zelf moeten besl issen of u 
werkzaamheden zelf uitvoert of uitbesteedt. 

Wij willen u wijzen op het aspect Veilig werken. 
Bij voorbeeld bij het werken aan elektrische installaties speelt veilig werken een grote rol. 

6 Schoonmaken, onderhouden en problemen van installaties 

6.1Verwarming installatie 

Voor de verwarming van uw woning is de woning aangesloten op de stadsverwarming. 
• De kranen van de radiatoren moeten altijd open blijven in verband met het goed functioneren van de 

installatie. 
• U kunt niet zonder meer thermostaat radiatorkranen plaatsen op uw radiatoren in de woonkamer. 

De installatie moet dan weer opnieuw worden ingeregeld. · 
• De nachttemperatuur niet onder de 17 graden instellen. 
• Mogelijk condens of lekwater uit de cv installatie kan vlekken veroorzaken . 

Radiator blijft voor een deel koud 
Soms wordt een radiator in een van de hoeken niet of niet goed warm, dit wordt veroorzaakt door een 
luchtbel op die plaats . 
Het probleem kan worden verholpen door de radiator te ontluchten. 
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aangesloten toestellen. 
Vochtige toiletdoekjes zijn geen toiletpapier en dus ook niet geschikt om in het toilet te deponeren. 
Overmatig gebruik van waspoeder heeft geen enkel effect op het wasresultaat. Het teveel aan waspoeder 
wordt direct in de riolering geloosd, waarin het veNolgens in de leidingen 'aan koekt' en daardoor 
de doorstroming verhindert. 
Deponeer nooit stoffen of vloeistoffen met chemische bestanddelen (zoals aceton , ether, jodium, etc.) in 
de op de riolering aangesloten toestellen . 
Bovengenoemde stoffen kunnen de afvoer bemoeilijken of zelfs de riolering verstoppen of beschadigen. 
Houdt u dit goed in de gaten om klachten te voorkomen. 

Wat te doen bij verstopping? 
Indien de riolering niet meer functioneert, dient u zelf te (laten) onderzoeken waar de oorzaak zit. Hiertoe 
dient het, bij elke rioolaansluiting aanwezige, ontstoppingsstuk (aan de voorgevel) opgegraven te worden. 
Als de verstopping zich binnen de erfscheid ing bevindt, dient u zelf -op eigen kosten- de ontstopping te 
laten verrichten . Indien de verstopping zich buiten de erfscheiding bevindt, kunt u de dienst 
Gemeentewerken waarschuwen , die dan de nodige werkzaamheden zal verrichten . Mocht hierbij echter 
blijken dat de oorzaak bij de gebruiker ligt, zullen de kosten hieNan door de Gemeente bij u in rekening 
worden gebracht. 

Wat te doen bij rioolstank? 
• Riolering controleren op lekkage. 
·Alle watersloten (sifons) controleren . 
• Aansluiting toiletpotten controleren . 
• Indien de stank uit de meterkast komt, de doeNoeren in de vloer met kit afdichten c.q. de aanwezige 
kit vern ieuwen. 

Hemelwaterafvoeren 
Voor het opvangen en afvoeren van het regenwater kan uw pand/woning zijn voorzien van 
hemelwaterafvoeren. Voor het goed functioneren hieNan dient u minimaal tweemaal per jaar de 
de uitlopen van de platte daken, balkons en galerijen schoon te maken. Indien het regenwater niet 
voldoende wordt afgevoerd , controleer dan eerst of de uitlopen niet zijn geblokkeerd. Bij lekkage of 
verstopping dient u zo spoedig mogelijk een erkend installateur in te schakelen om eventuele 
gevolgschade te beperken . 

Waterinstallatie 
Om drinkwater te bezorgen op de verschillende tappunten lopen er in uw pand/woning een aantal 
waterleidingen vanaf de meterkast naar de aanwezige tappunten . Daarnaast wordt het drinkwater in één 
of meerdere warmwatertoestellen verwarmd, waarna ook het warme water wordt verdeeld over de 
gebruikspunten. 
Voor het afsluiten van het waterleidingnet kunt u de hoofdkraan nabij de watermeter gebruiken of 
eventueel een groepafsluiter gebruiken (zie installatieteken ing) . 
U kunt er op vertrouwen dat het drinkwaterbedrijf er voor zorg draagt dat het drinkwater tot aan de 
watermeter voldoet aan alle wettelijke eisen. Na de watermeter bent u als bewoner/eigenaar de 
hoofdverantwoordelijke voor de kwal iteit van het water. 

Aandachtspunten 
Omdat het water in de leidingwaterinstallatie een beperkte houdbaarheid heeft (net als het pak melk uit de 
supermarkt) dient u als gebruiker wel een aantal aandachtspunten in acht te nemen . 
Langdurige stilstand van het water in de installatie al of niet in combinatie met een relatief hoge 
temperatuur (boven 25oC) kan de kwaliteit van het leidingwerk negatief beïnvloeden. Dat kunt u soms 
merken door veranderingen in geur, kleur en smaak van het water, maar soms merkt u er ook helemaal 
niets van . Door de groei van bacteriën in het stilstaande leidingwater kunnen er zelfs gezondheidsrisico's 
ontstaan. Omdat besmetting met deze bacteriën plaats vindt via de longen , is dit gevaar vooral aanwezig 
bij inademing van zeer kleine waterdruppeltjes die verspreid worden in de lucht (waternevel). 
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Resumé van vereiste preventieve onderhoud (indien van toepassing) 

2x per jaar op platte daken en balkons en galerijen de afvoeren schoon maken. 
2x per jaar sifons (watersloten) schoon maken . 
2x per jaar perlatars (uiteinde tapkranen) schoon maken. 
2x per jaar douchekoppen ontkalken. 
Regelmatig kitwerk inspecteren. 
Schoon houden van pompputten, schrobputten en draingoten. 
Afslu iten contracten voor hydrofoors , vuilwaterpompen, brandslanghaspels en poederblussers. 

Tot slot nog enkele tips : 
Gaat u met vakantie of bent u voor lange tijd afwezig , sluit dan de hoofdafsluiter van uw waterleiding . 
Zet na langere tijd van afwezigheid of van niet gebruik, de watertappunten gedurende één minuut 
open om het in de leidingen aanwezige water door te laten stromen. 
Laat bij vorstgevaar waterleidingen naar buitenkranen tijdig leeg lopen om bevriezing te voorkomen . 
Indien de plaats van de wasautomaat bij storing tot wateroverstroming zou kunnen leiden, adviseren wij 
u om een z.g. "waterstop" op de kraan te monteren. Bij storing of slangbreuk sluit de "waterstop" de 
watertoevoer binnen enkele minuten af. Hierdoor kunt u de eventuele schade beperken. 
Door snelsluitende afsluiters in de wasautomaat of vaatwasser bestaat de mogelijkheid dat er een "tik" 
in de waterleiding optreedt. Om dit te beperking kunt u een waterslagdemper (laten) plaatsen . 

• Gebruik de meterkast niet als berging. Dit verstoort de natuurl ijke ventilatie in uw meterkast. Hierdoor 
kunnen brandgevaarlijke situaties en stank- en condensproblemen ontstaan. Bij een afleverset voor 
stadsverwarming in de meterkast, is ventilat ie ook noodzakelijk om de (overtollige) warmte af te voeren . 
• Tegenwoordig worden veel leidingen weggewerkt. Dit geldt ook voor andere installaties. Voordat u 
gaat boren in de vloer, wand of plafond, dient u er zeker van te zijn dat er geen leidingen aanwezig zijn . 
Beter is nog om niet te boren en een andere oplossing te zoeken. 
• Laat eventuele uitbreiding of wijziging van uw installatie altijd uitvoeren door een erkend gecertificeerd 
installatie bedrijf. Dat bedrijf neemt de garantie op zich van de aangepaste installatie. Bedenk dat als 
uw installatie wordt uitgebreid of veranderd door een niet gecertificeerd bedrijf, u dan alle rechten op 
garantie kwijt bent. 

6.4 Elektrische installatie 

1. Algemeen 
2. Met betrekking tot de installatie in uw woning , maken wij u attent op een aantal zaken die van belang 

zijn bij het gebruik en het functioneren van deze installatie. 

3. Groepenkast 
De groepenverdeling is vermeld op de kaart in de meterkast. 

In de meterkast bevinden zich de elektriciteitsmeter en de hoofdzekering. 
Deze onderdelen zijn verzegeld en mogen alleen door de mensen van het 
elektriciteitsbedrijf worden gerepareerd. De elektriciteit in huis is verdeeld 
over groepen. In de meterkast is elke groep beveiligd in de groepenkast. 
De stoppen hebben plaats gemaakt voor installatie-automaten. De werking 
is hetzelfde. Bij kortsluiting cq . overbelasting wordt de stroom verbroken . Is 
het euvel verholpen dan kan de beveiliging weer worden ingeschakeld. 
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Indien u tijdens de bouw van uw woning heeft gekozen voor een casco badkamer valt de installatie 
hiervan geheel buiten de garantie op de installatie . Wij dragen in dat geval ook geen enkele 
verantwoording voor de eventuele schade als gevolg van aanleg door derden. 

6 Rookmelders 
Uw woning is standaard voorzien van optische rookmelders. Deze zijn 
aangesloten op het lichtnet en zijn tevens voorzien van een batterij, 
zodat bij tijdelijke stroomuitval de rookmelders toch blijven functioneren. 
Deze batterijen zijn over het algemeen niet oplaadbaar. 
De batterijen van de rookmelder dienen dan ook na verloop van ca. 4 
jaar te worden vervangen . Meer hierover kunt u terugvinden in de 
documentatie van de fabrikant welke in uw woning is achtergelaten. 
Ook de rookmelders dient u regelmatig te testen door de testknop op het 
apparaat in te drukken, geadviseerd wordt om dit wekelijks te doen . 
De rookmelders worden direct na de montage voorzien van stofhoesjes, 
dit om te voorkomen dat de rookmelders vervuilen en als gevolg 
daarvan vals alarm geven. U dient deze stofhoesjes zelf na oplevering te verwijderen. Wij raden u 
dringend aan om tijdens kluswerkzaamheden de rookmelders ook te beschermen door middel van 
stofhoesjes, bewaar ze daarom goed 

7 Installatie 
De elektrische installatie is met zorg aangelegd en uitgebreid getest. Mocht onverhoopt blijken dat uw 
installatie gebreken vertoont kunt u dat via de bouwkundige aannemer kenbaar maken . Zij zullen uw 
klacht via de afdeling klachtenafhandeling verder met de betrokken partijen opnemen. 
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat wijzigingen in de installatie welke door derden na de oplevering zijn 
aangebracht niet onder de garantie val len . Indien hierdoor storingen ontstaan zullen deze op basis van 
regie worden opgelost. 
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Wekelijks testen 

Controleer de testknop. Een constant brandende groene LED geeft aan dat de rookmelder wordt 
gevoed met 230 Vac. Is dit niet het geval , controleer dan de zekeringen of installatie-automaten in 
de meterkast op een juiste werking. Indien de zekering defect is, wissel deze dan uit of probeer de 
installatie-automaat opnieuw in te schakelen. Controleer opnieuw de testknop. Blijft het probleem 
zich voordoen, neem dan contact op met uw installatiebedrijf De contactgegevens zijn meestal 
aanwezig op de instructiekaart in de meterkast. 
Contoleer de rode LED. Wanneer deze met tussenpozen van een minuut knippert is de 
rookmelder in normaal bedrijf. 
Druk gedurende minimaal 5 seconden de testknop in . De rookmelder geeft nu een alarmsignaal 
(3 pieptonen - 2 seconden pauze - 3 pieptonen) . Het is mogelijk dat dit alarmsignaal gedurende 
10 seconden te horen is. Nogmaals; houd hierbij een armlengte afstand of bescherm uw oren. Bij 
gekoppelde ookmelders moeten alle rookmelders binnen 3 seconden na het indrukken van de 
testknop ook in alarm komen. Indien dit niet het geval is , neem dan contact op met uw 
installateur. 
Wanneer per ongeluk korter als 5 seconden op de testknop wordt gedrukt komt de rookmelder in 
de vals alarm controle (FAC). Wanneer daarna nogmaals minimaal 5 seconden de testknop wordt 
ingedrukt, kan de rookmelder toch getest worden. 

Als het alarmsignaal klinkt terwijl de rookmelder NIET wordt getest, meldt de rookmelder de aanwezigheid 
van rook. HET KLINKEN VAN HET ALARMSIGNAAL VEREIST ALTIJD UW ONMIDDELIJKE 
AANDACHT EN REACTIE !! 

Onderhoud 

Naast de wekelijkse test dienen de noodstroom batterijen van de rookmelders period iek te worden 
vervangen (de rookmelder wordt standaard geleverd met een Alkaline 9 V batterij) . De alkaline batterij 
heeft een levensduur van ongeveer 4 jaar in stand-by stand, dus bij normaal gebruik van de rookmelder 
op 230 Vac. Wanneer er spanningsonderbrekingen zijn geweest en de rookmelder op de alkaline 
noodstroom batterij heeft gefunctioneerd, zal dit ten koste gaan van de levensduur van de batterij. 
Vervang de batterij dan ook binnen 4 jaar, of als de rookmelder dit zelf aangeeft d.m.v. een geluidssignaal 
(zie tabel op de eerste pagina). 

Vervangen van de noodstroom batterij 

Schakel eerst de zekering of installatie-automaat uit wanneer de batterij dient te worden vervangen. Aan 
de zijkant van de rookmelder bevindt zich een uitsparing. Druk deze in naar boven en draai de rookmelder 
voorzichtig een kwartslag tegen de wijzers van de klok in. Trek de aansluitstekker uit de rookmelder en 
open het batterijcompartiment Vervang de batterij voor een zelfde type (alkaline) voor een 
gegarandeerde werking (Energizer, Duracell, Eveready) . Na het plaatsen van een nieuwe batterij kan de 
rookmelder een geluidssignaal geven. Dit is normaal en betekent dat de batterij op een juiste manier is 
aangesloten. Sluit het batterijcompartiment en plaats de aansluitstekker terug op de rookmelder, en druk 
deze stevig aan (de stekker kan maar op 1 manier worden gemonteerd) . Plaats de rookmelder terug op 
de montagesokkel en draai het met de wijzers van de klok mee vast tot een "klik" te horen is. Schakel de 
zekering of installatie-automaat weer in en voer de testprocedure uit. Behandel de lege batterij als Klein 
Chemisch Afval (KCA) en lever deze in bij een verzamelpunt (gemeente , winkel , etc.). Denk aan het 
milieu ! 
Wanneer geen batterij wordt geplaatst is het onmogelijk om de rookmelder terug te plaatsten op de 
montagesokkel ! ! 
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Veiligheidsoefeningen en preventie 

Als de rookmelder een alarmsignaal geeft zonder dat de testknop wordt ingedrukt, wordt in principe 
gewaarschuwd voor een calamiteit. In dit geval dient er onmiddellijk gereageerd te worden. Ter 
voorbereiding op deze situatie dienen alle bewoners op de hoogte te zijn van de te ondernemen acties. 
Dit vereist voorbereiding . 

Maak vluchtroutes om het gebouw in alle situaties veilig te kunnen verlaten 
Zorg ervoor dat iedere bewoner weet hoe de rookmelder klinkt 
Bespreek hoe iedere bewoner dient te reageren in geval van een calamiteit 
Programmeer indien mogelijk het calamiteiten nummer (bijv. 112) in uw telefoontoestel 
Rookmelders voorkomen geen brand. Bespreek preventiemaatregelen om brand te voorkomen 
Plaats bijv. ook brandblussers, blusdekens en vluchtladders 
Oefen deze maatregelen periodiek; theorie EN praktijk 

Hoe te reageren bij brand 

1. Raak niet in paniek. Blijf rustig. 
2. Het gebouw zo snel mogelijk verlaten . De deuren vóór openen controleren op hitte (indien de deur 

heet is, is aan de andere zijde de brandhaard !) Kies desnoods een andere uitgang. Kruip over de 
grond (rook stijgt namelijk naar het plafond en is bedwelmend) en NIET stoppen om nog iets mee 
te nemen. 

3. Buiten het gebouw naar het afgesproken trefpunt gaan. 
4. Bel de brandweer vanaf een locatie BUITEN het gebouw 
5. Controleer of iedereen aanwezig is. 
6. Ga NOOIT terug in het gebouw. Wacht op de brandweer ! 

6.6 CAl installatie 

Storing in radio en televisie ontvangst 

Informeer bij de buren 
Wanneer u geen beeld en of geluid hebt informeer dan bij de buren of zij ook niets hebben 

Storingsdienst bellen 
Indien de buren ook geen beeld of geluid hebben moet u de storingsdienst van de CAl bellen 

Aansluiting van de kabels controleren 
• Wanneer u geen beeld of geluid ontvangt en de buren wel controleer dan de aansluitingen van de CAl 

kabels 
• Controleren of de kabels goed zijn aangesloten op televisie en radio 
• Controleren of de kabels goed zijn aangesloten op het aansluitpunt in de kamer of meterkast 
• Controleren of de kabels goed zijn aangesloten in de stekkers 
• Indien u hiermee het probleem niet kunt oplossen zit de storing mogelijk in uw televisie of radio 

Televisie of radio controleren 
Wanneer u denkt dat de storing in uw televisie of radio zit kunt u dit eventueel controleren door het 
betreffende apparaat op de CAl aansluiting bij u buren aan te sluiten. 
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• Na enige tijd afborstelen en schoonspuiten met water 
• Beslist geen staalborstel gebruiken het metselwerk wordt dan beschadigd 

Voegwerk repareren 
• beschadigd of loszittend voegwerk met een smalle steenbeitel verwijderen 
• De voeg met een harde borstel schoonmaken 
• De voegen met een plantenspuit bevochtigen, niet te nat 
• Voegspecie maken (let op de kleur) 
• De voegspecie vanaf een spaarbord met een voegspijker in de voeg aanbrengen 
• De stootvoegen in de korte voeg met een korte spijker aanbrengen 
• De voegspecie goed aandrukken 
• Probeer de voeg zoveel mogelijk te laten lijken op het bestaande voegwerk 
• Na het aanbrengen de voeg enkele keren met een plantenspuit voorzichtig vochtig maken 
• U kunt beter geen voegwerk uitvoeren als de zon op de muur staat of wanneer het gaat regenen 
Voor grote vlakken kunt u beter een vakman inschakelen 

Vuil ter plaatse van de open stootvoegen 
• Onvoldoende geventileerde spouwmuren kunnen aan de binnenzijde vochtproblemen veroorzaken 
• Om dit te voorkomen zijn open stootvoegen aangebracht, maak deze stootvoegen nooit dicht 
• Eventueel vuil uit deze open voegen verwijderen 

Snoeien klimplanten 
• Klimplanten kunnen het voegwerk beschadigen of de ventilatieroosters afdekken 
• Ook kunnen zij de afwerklaag van gevelbekledingen en kozijnen beschadigen 
• Regelmatig snoeien is dan ook noodzakelijk 

7.3 Kozijnen , ramen en deuren 

Draaiende delen lopen aan 
• De plaats waar de deur of raam aanloopt is meestal zichtbaar doordat de verflaag iets is beschadigd 
• Vaak is het bovenste scharnier los geraakt 
• De schroeven opnieuw aandraaien of vervangen door langere schroeven 
• Het scharnier kan ook versleten zijn 
• U kunt dit controleren door de bovenkant van de deur of raam stevig in het kozijn te duwen 
• Wanneer er beweging in het bovenste scharn ier zit dan is dit scharnier versleten en is vervanging 

noodzakelijk 
• Is het scharnier niet los of versleten dan kunt u de deur of raam afschaven op de plaats waar het 

klemmen zichtbaar is 
• De afgeschaafde plek zo snel mogelijk met verf behandelen 

Losse schroeven bij hang & sluitwerk 
• Probeer eerst of de losse schroeven iets strakker aangedraaid kunnen worden 
• Indien de schroef niet meer voldoende grip heeft de schroef eruit draaien 
• Het schroefgat met stukjes luciferhout gedoopt in houtlijm opvullen 
• De schroef er weer indraaien 
• Bij voorkeur geen dikkere schroeven gebruiken 
• Het toepassen van langere schroeven is wel een goede oplossing 
• De schroeven stuk voor stuk vervangen , het scharnier blijft dan op zijn plaats 

Tochtafdichtingen beschadigd 
• Wanneer de afdichtingslip van een tochtafdichting gescheurd, hard geworden , verdroogt of verteerd 

is, is vervanging gewenst 
• De oude tochtstrip met behulp van een tang voorzichtig verwijderen 
• De nieuwe tochtstrip op maat zagen 
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• Door met uw bu en te praten kan er onderling vaak meer geregeld worden dan u in eerste instantie 
heeft gedacht. 

• Waarom zouden de buren niet van goede wil zijn! 

Meer informatie over geluidshinder kunt verkrijgen bij: 

Nederlandse Stichting Geluidshinder 
Postbus 381 
2600 AK DELFT 
015-2562723 

8.2 Tips voor het beperken van energiekosten 

Energie besparen is niet alleen uit kosten overweging interessant, maar de milieu aspecten gaan ook 
steeds een grotere rol spelen . 

Daarom is bij de bouw veel aandacht geschonken aan de isolatie en kierdichtheid van uw woning . 
Dit geld ook voor de keuze van de installaties en de ventilatie. 

Hieronder enkele tips waarmee u de energie kosten kunt beperken. 

Verwarming 
Door uw stookgedrag kunt u de energie kosten in belangrijke mate beïnvloeden . 

• Voor de meeste mensen is 20 graden een prettige temperatuur, iedere graad meer resulteert in een 
snelle stijging van de kosten . 

• Stel de kamerthermostaat in op ongeveer 17 graden, niet lager. Uw woning koelt anders te veel af 
waardoor het opwarmen extra energie verbruikt. 

• Laat geen enkele ruimte onverwarmd. 
• Zet de kamerthermostaat ongeveer een uur voordat u gaat slapen al lager dit scheelt stookkosten. 
• Sluit 's avonds de gordijnen, ook door HR glas verdwijn t energie . 
• Maak gebruik van (gratis) zonwarmte in de zomer. 

Ventilatie 
Met verstandig ventileren bespaart u ook energie kosten. 

Verlichting I elektra 
Kijk in uw woning eens rond waar u energie zuinige lampen kunt toepassen . Dit soort lampen is rendabel 
op locaties waar veel en lang licht nodig is. Spaarlampen gebruiken ongeveer een kwart van de energie 
ten opzichte van gloeilampen en gaan ook langer mee. Als u spaarlampen wilt aanschaffen is het 
verstandig even te controleren of de armatuur hiervoor geschikt is. 

Ook TL verlichting is energiezu inig, er zijn ook warm gekleurde TL buizen in de handel. Vervang de TL 
lamp regelmatig, zodat u voorkomt dat de transformator in de armatuur kapot gaat. 

8.3 Tips voor het ventileren en luchten van uw woning 

Frisse lucht is essentieel voor uw gezondheid en de behaaglijkheid van uw woning. 
Daarnaast wordt er door het wonen en bij het wassen , baden , douchen en koken veel vocht 
geproduceerd, dat ook weer uit de woning moet verdwijnen. 
Gebeurd dit niet dan zijn de vocht en schimmel problemen niet te overzien . 

Door verstandig te ventileren en te luchten kunt u deze problemen voorkomen. 
• Zet de ventilatie nooit helemaal uit, ook niet als u op vakantie gaat. 
• Laat de ventilatie altijd minimaal op de laagste stand draaien. 

Bs\vonersinform atie vo:x 208 appartementen Sca!a te .A.msterdam Versi e 2 d.d. 29-10-2007 ; Oï-Dïï 26 



9. Overzicht wijzigingen constructies I materialen 

Omschrijf hieronder de wijzigingen die aan uw woning zijn aangebracht. 

Wijzigingsdatum: 

Omschrijving: 

Wijzigingsdatum: 

Omschrijving: 

Wijzigingsdatum: 

Omschrijving 

Wijzigingsdatum: 

Omschrijving 

Wijzigingsdatum: 

Omschrijving 
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1 0 Onderhoudscontracten 

U kunt hier uw onderhoudscontacten noteren die u met onderhoudsbedrijven en 
installatiebedrijven afsluit 

Omschrijving Werkzaamheden Wanneer controle Contract met Loopt tot 
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11 Schildersadvies 
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Het buitenschilderwerk wordt onderhouden door de Vereniging Van Eigenaren. 



12 Lijst onderaannemers en leveranciers 
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Lijst onderaannemers en leveranciers 

bedrijf telefoon bezoekadres postbus postcode plaats onderdeel 
Bemar Ventilatietechniek 0475-567111 Afrikastraat 20 3705 6014 CG lttervoort mechanische ventilatie 
Technicon 0180-333600 Kaartenmakerstraat 4&6 249 2980 AE Ridderkerk elektrische installatie 
Trijselaar Vermeer b.v. 0186-655025 J.v.d.Heidenstraat 9 7208 3280 AA Nu mansdorp loodgieterswerk 
Wissink 0229-298850 De Factorij 34 1689 AL Zwaag centrale verwarming 
B&O Projectafbouw b.v. 0226-318806 Bijlestaal 56 1721 PW Broek op Langedijk metalstud en hwc plafonds 
Berkvens b.v. 0493-49911 21 5710 AA Someren binnenkozijnen en -deuren 
Blom Dakwerken 075-6214537 Industrieweg 24 116 1560 AC Krommenie dakbedekking 
Brakel Atmos 0413-338338 Linie 48 524 5400 AM Uden glaskappen 
Brugman 0416-675697 Biesbosweg 4 1050 5140 CB Waalwijk keukens 
DBS Logipark b.v. 036-5220825 1248 3890 BA Zeewolde speedgate 
Groot Afbouwbedrijf 0299-365160 Julianaweg 149 104 1130 AC Volendam binnenwanden-dekvloeren-tegelwerk 
Groot Afbouwbedrijf 0299-365160 Julianaweg 149 104 1130 AC Volendam stucwerk en spuitwerk 
Halfen b.v. 054 7-383030 Vonderweg 5 3 7468 ZG Enter metselwerkondersteuning 
Jazo Zevenaar b.v. 0316-592911 Handelsdwarsstraat 2 360 6900 AJ Zevenaar stalen puien trafo 
Jonkers Bouwmetaal 0527-685156 Hoornse Hop 1 0 82 8320 AB Urk hekken 
Kone b.v. 070-3171 000 Rijn 10 24005 2490 AA Den Haag liften 
Kooy Baksteencentrum 030-2286141 Rembrandtlaan 38 198 3720 AD Bilthoven gevelstenen 
Lammers Beton b.v. 0495-547427 Oude Graaf 1 0 443 6000 AK Weert prefab beton 
Loveld 0032-93258660 Brug Zuid B-9880 Aalter (België) prefab beton gepolijst 
Manntech 0168-389511 Distriboulevard 1 a 6042 4780 LA Moerdijk gevelonderhoudsinstallatie 
Mastermate 055-5998115 Paramariboweg 99 591 7300 AN Apeldoorn hang-en sluitwerk 
Me ka 0184-605390 Lorentzweg 3 2964 LN Groot Ammers fronten meterkasten 
Metec 0344-619560 Bellstraat 3 6320 4000 HH Tiel fietskluizen 
Prins Panelen b.v. 0174-641050 51 2600 AB Delft gevelbeplating 
Röben Tonbaustoffe 0049-4452-880 1209 D-26330 Zetel (Deutschland) samengestelde lateien 
Smits bedrijven 0492-362622 Handelsweg 43 2 5420 AA Gemert stalen puien 
W.Roskam b.v. 0182-612004 Staringlaan 16 2741 GC Waddinxveen constructiestaal 
Spiiet en de Waal 030-2511966 Briljantlaan 9 3500 GJ Utrecht glas in stalen puien 
van Stokkum b.v. 077-3518854 L.J.Costerstraat 7 218 5900 AE Venlo natuursteen 
Simson b.v. 073-6244300 303 5201 AH Den Bosch kit- en purwerk 
Te Ha 053-5736666 Bouwstraat 8 145 7481 AC Haaksbergen hsb-elem .-kozijnen-glas en roosters 
V i os 0348-505200 Hoogeind 70 10 3465 ZG Driebruggen houten trappen 
Ferdinand Vos 020-4975983 Weerenweg 28 99 1160 AB Zwanenburg postkasten 
Prefabbeton Vebo b.v. 033-2992600 Röntgenweg 3 8 3750 GA Bunschoten buitentrap 

·-· 
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Nieuwegein schilderwerk 
Haatlandhaven 3 Kampen houten dekken 



13 Kleurenstaat 
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. archltcctuur/re~aaréh fase Uitvoeringstekeningen ~ ' -~ -.-

Datum: 27-2-2007 Kleur- en materiaalstaat ! ~~.' - , 

OmschnJVIn I Onderdeel Matenaal Merk Type I Uttvoenng Kleur Opmerkmgen 

HOOFDSTF?UCTUUR 

Draagstructuur 
Funderingen (Prefab} beton, i. o.m. de constructeur I 

heipalen aannemer 

Woningscheidende wanden Beton 250mm i.o.m. de constructeur 

Binnenblad dragende gevel Beton basis 200mm (dikte i.o.m. de constructeur 
afhankelijk van 
hoeveelheid openingen) 

Binnenblad voor- I achtergeval HSB Dampopen folie, i.o.m. de constructeur, 
menuiserit, 46x138mm Re volgens EPN 
stijl- en regelwerk + 
isolatie, dampdichte folie, 
12,5mm gipsplaat 

Keldervloer i.o.m. de constructeur 

Begane grondvloer 290mm i.o.m. de constructeur 

Verdiepingsvloer beton I i.h.w. 290mm i.o.m. de constructeur 
gestort 

Dakvloer beton I i.h.w. 290mm i.o.m. de constructeur 
gestort 

Binnenwanden 
Separatiewanden in woning Gipsblokken Lijmblokken 70mm onder te verdelen zoals 

gebruikelijk in 
'normaal', 'nat', en 
'zwaar' 
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fase Uitvoeringstekeningen 
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' · , " : · ~ ~ - ' -~ architectuur I resoarch · ,, 

~ ,_!': :.'.~:'-~~-~-~-~·~·~-::-. :;./::;' ·:~ .. Datum: 27-2-2007 Kleur- en materiaalstaat 
0 g Opmerkingen 

Gevels 
Gevelmetselwerk oostgevels Metselwerk scu Staand verband (bg) bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband oranje code98-1587 

Gevelmetselwerk zuidgevels Metselwerk scu Staand verband (bg) bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband oranje code98-1587 
Gevelmetselwerk westgevels Metselwerk scu Staand verband (bg) bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband oranje code98-1587 
Gevelmetselwerk noordgevels Metselwerk scu Staand verband {bg) bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband oranje code98-1587 
Gevelmetselwerk stegen Metselwerk se u Staand verband (bg) bru in code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband bruin code95-5954 

Metselwerk scu halfsteensverband oranje code98-1587 
Voegen Metselspecie beamix Doorgestreken (niet 2750 exacte kleuren te 

naderhand gevoegd) Bmm bepalen in proefmuur, 
terug liggend minimaal 4m2 

Spouwmuurisolatie Minerale Wol mupan Dikte : 95mm Re volgens EPN 
Isolatie HSB-elementen Minerale Wol Dikte: 138mm Re volgens EPN 
Lateien I geveldragers Staal , verzinkt, ntb RAL 8004, zie detailering, in kleur 

gemoffeld RAL 8016 metselwerk 
Kaders om raam prefabbeton Loveld Zie detail wit Madagascar wit 

marmer toeslag en 2% 
natrium sulfaat 

Dakrand Aluminium Gemoffeld RAL 8016 , gelaste hoeken 
RAL 8004 

gevel balkonzijde en loggia's gevelplaat IBS plaatdikte 8mm antraciet, f lint blind verlijmen op 
21 regelwerk 

Muurafdekker Natuursteen Zie detailering antraciet met zaagsnede als 
dolomit waterhol 

gevelreinigingsinstallatie Manntech kraaninstallatie reikweidie thermisch 
6,5 m verzinkt 

inspectieluiken Gorter bu: RAL7045 
bi : RAL9010 

ONDt:RDELt:N 
L oggia/ balkon 
Vloerplaat Prefab beton Lammers wyberstructuur ntb zie monster 

Beton 

Metselwerk wanden, blok 1 en 3 Metselwerk (als gevel) halfsteensverband oranje naar 'binnen' gaande 
wanden metselwerk als 
buiten gevel 

wandplaat laanblokken gevelplaat IBS plaatdikte 8mm antraciet, flint blind verlijmen op 
21 regelwerk 

Plafondplaat natuurvezelplaat IBS plaatdikte 8mm antraciet, f lint blind verlijmen op 
21 regelwerk 

Hekwerk I balustrade Staal strippen, ntb Staal gemoffeld, zie Noir 200 staal dimensioneren 
profielen en detailering Sable i.o.m constructeur en 
strekmetaal P336NF05 volgens geldende NEN 

AkzoNobel norm 

terras begane grond tegels op Zoontjes draintegels 300x300mm jet black op tegeldragers 
dakbedekkinq beton bv 
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0 eh ms n vmg 10 d d I n er ee M atenaa Mrk e T /U itvoenn KI eur 0 pme rk 1ngen 
Galerij oostgevel 
Vloerplaat Prefab beton Lammers wyberstructuur zie monster 

Beton 
tegels op Zoontjes draintegels 300x300mm jet black op tegeldragers 
dakbedekking beton bv 

galerijgevel baksteen scu halfsteens mix oranje 
dik/waalformaat gelijk aan buitengevel 

Hekwerk Staal strekmetaal Noir 200 zie detailering 
Sable 
P336NF05 
AkzoNobel 

Luifel boven galerij prefabbeton Loveld zichtzijden lichtgestraald wit Noors wit marmer 
toeslag en 2% 
titaanoxide 

Galerij westgevel 
Vloerplaat Prefab beton Lammers wyberstructuur zie monster 

Beton 
tegels op Zoontjes draintegels 300x300mm jet black op tegeldragers 
dakbedekking beton bv 

Hekwerk Staal ntb strekmetaal Noir 200 zie detailering 
Sable 
P336NF05 
AkzoNobel 

Luifel boven galerij prefabbeton Loveld zichtzijden lichtgestraald wit Noors wit marmer 
toes lag en 2% 
titaanoxide 

Dakranden boven galerij prefabbeton ntb zichtzijden lichtgestraald wit Noors wit marmer 
toeslag en 2% 
titaanoxide 

Lift-trappenhuizen in blok 2 
Draagconstructie Stalen profielen ntb Verzinkt, gemoffeld Noir 200 dimensioneren i.o.m 

Sable constructeur 
P336NF05 
AkzoNobel 

Bomen en leuningen Stalen profielen, ntb Verzinkt, gemoffeld Noir 200 
stripstaal en houten Sable 
leuningen P336NF05 dimensioneren i.o.m 

AkzoNobel constructeur 
Bordessen en treden Houten delen azobe Wij ma fijn bezaagd dimensioneren i.o.m 

constructeur en 
brandadviseur 

Postkasten geborsteld RVS Ferdinand RVS klep met cil inderslot met bij behorende 
frontplaat Vos, videofoon, intercom en 

inbouwkast belinstallatie 
Gevel Glas in staalprofiel Jansen Verzinkt, gemoffeld Noir 200 

economy Sable 
Hekwerken leuning Strip staal Verzinkt, gemoffeld Noir 200 

Sable 
P336NF05 
(AkzoNobel) 

Dak veil igheidsglas Brakel atmos sable noir 

Liftkooien 1 liftkooi in metaal Kone Kone 600 lift 
~ liftkooien in schacht in glas 

en glas uitgevoerd, een geheel 
met trappenhuis 

Deuren staal Jansen Gemoffeld Noir 200 volgens tek. 
economy Sable 

P336NF05 
(AkzoNobel ) 
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Omschn vm f Onderdeel '"' Matenaal Merk T f U1tvoenng Kleur Opmerkmgen 

Vluchttrappenhuis blok 1 en 3 
Draagconstructie beton prefab f ihwg dimensioneren i.o.m 

constructeur 
hekwerken en leuningen Stalen profielen en Verzinkt, gemoffeld Noir 200 dimensioneren i.o.m 

stripstaal Sable constructeur 

Betontrappen en bordessen prefab beton Lammers wyberstructuur dimensioneren i.o.m 
Beton constructeur 

Houten trap soortelijke massa ntb voorzien van antislip wit trap naar 14e 

van hout> aan voorzijde van verdieping blok 01 

600kgfm3 treden 

Hekwerken en leuningen Staal ntb Verzinkt, gemoffeld Noir 200 dimensioneren i.o.m 
Sable constructeur, zie 

Entree toren blok 1 
Vloer Dolomit ntb dolomit antraciet stroken van 

natuursteen 200/300f400mm in 
wisselende lengten tot 

Binnenwanden Metselwerk (als gevel) staand metselwerk bruin naar 'binnen' gaande 
wanden metselwerk als 
buiten gevel 

Trap prefab beton Lammers v.z.v. afwerking in dolomit antraciet afwerking gelijk aan 
Beton vloer 

Lift staal Kone binnen afwerking met RVS zie lift trappenhuis 
staal en RVS 

Postkasten geborsteld RVS Ferdinand RVS klep met cilinderslot met bij behorende 
frontplaat Vos, videofoon,intercom en 

inbouwkast belinstallatie 
Plafond lattenplafond met olympic stain bruinrood op zwart firetdoek 

stallingsgarage 
Vloer beton gevlinderd v.z_ v. slijtlaag 

aanduidingen op vloer betonverf wit 

hellingbanen gelijk aan vloer verwarmd 

gevelroosters staal ntb Verzinkt, gemoffeld sable noir strekmetaal 
speedgate staal DBS Verzinkt, gemoffeld sable noir strekmetaal 
puien en deuren gelijk aan 

trappenhuizen blok 
2 

Plafond houtwol cement Heraklith Heradesign kombiplaat wit platen in 
v.z_ v. isolatie herakustik F halfsteenverband 

fietsenbergingen staal Metec verzinkt, gemoffeld sable noir I.p.v. blok 03, 1 afsluit-
bare unit woning 

fietsenrekken staal ntb verzinkt, gemoffeld sable noir I.p.v. blok 01 en 02 
fietsenrekken 

vloerroosters staal ACO antraciet I.p.v. hellingbanen 
draingoot 
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Daken 
Dakisolatie EPS ntb afschotisolatie, drukvast, nvt Re waarde volgens 

branddovende uitvoering opgave adviseur 

Toplaag bitumineuze ntb gelast, geballast grijs 
dakbedekking 

Dakkap Staal Burgerhout verzamelkap over RAL 7016, 
prefab schoor dakpijperij antraciet 
steen ... - .. 

OPENINGEN 

Kaders 
Kaders noord, oost, zuid gevel prefab beton ' Loveld madagascar wit marmer wit vervaardigen uit 1 stuk 

zichtzijden polijsten 

Kozijnen Buiten 
Kozijnen Dark red meranti Teha geschilderd sikkens zie detailering 

D6.60.50 
dikke kozijnkaders Teha geschilderd wit zie detailering 

Buitenramen Dark red meranti Teha geschilderd sikkens zie detailering 
06.60.50 

puien balkongevels Dark red meranti Teha geschilderd sikkens zie detailering 
06.60.50 

Buitendeuren begane grond hout A bet Abel Laminati (MEG) 754 CS zie detailering 

paneelvulling begane grond natuursteen ntb dolomit antraciet zie detailering 

Buitendeuren verdiepingen Dark red meranti ntb geschilderd sikkens zie detailering 
06 .60.50 

pui bedrijfsruimte b.g. staal Jansen verzin kt en gemoffeld noir sable zie detailering 

pui bedrijfsruimte b.g. hoek staal Jansen verzinkt en gemoffeld noir sable rond glas 

Vensterbank natuursteen dolomit antraciet 

Kozijnen Binnen 
Binnendeuren metaal Berkvens brede wit 

Hang- en Sluitwerk 
Alle hang- en sluitwerk aluminium Nemef/ blank conform 

Hoppe politiekeurmerk 
Beglazing Buiten 
Ramen en deuren Isolatieglas HR++ blank beglazing westgevel 

geluid isolerend zie 
EPC,details en opgave 
adviseur 

ramen begane grond woning A Isolatieglas HR++ 
Doorval beveiliging I.p.v. ramen veiligheidsglas vlgs NEN blank 

6702 

glas hoekpui bedrijfsruimte enkel glas ntb veiligheidsglas vlgs NEN blank gebogen glas in 4 
6703 delen 
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