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Inleiding 
 
In dit document “Toelichting afwerking woningen en algemene ruimten” wordt in het kort 
beschreven hoe de woningen en de algemene ruimten worden afgewerkt. 
 
De inhoud van dit document is met zorg samengesteld. Dit document dient ter informatie en maakt 
geen onderdeel uit van de verkoopcontractstukken. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend. In de koopfase volgt een uitgebreide technische omschrijving, die wel 
contractsbijlage is.  
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Woningen 
 
Keuken 
In de koopsom van de woning is een stelpost voor een keuken opgenomen. Voor het bedrag van 
deze stelpost kan een keuken worden uitgekozen bij projectshowroom Leicht Kitchens in 
Amsterdam. Leicht Kitchens heeft voor elk woningtype een complete keuken ontworpen die past 
binnen de stelpost. Het is mogelijk om binnen dit keukenontwerp kosteloos een keuze te maken uit 
verschillende kleuren fronten, aanrechtbladen en grepen.  
Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een keuken samen te stellen bij Leicht Kitchens. De eventuele 
meerprijs van de keuken ten opzichte van de stelpost en/of de eventueel noodzakelijke aanpassingen 
aan de installaties als gevolg van een gewijzigd keukenontwerp worden als meerwerk gefactureerd.  
Indien er geen keuken wordt gekocht bij Leicht Kitchens, wordt het stelpostbedrag voor 80% in 
mindering gebracht op de aanneemsom. De eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de installaties 
als gevolg van een gewijzigd keukenontwerp worden als meerwerk gefactureerd. 
 
Sanitair 
In de koopsom van de woning is een compleet sanitairpakket voor zowel het toilet als de badkamer 
opgenomen. Het sanitairpakket is samengesteld in overleg met projectshowroom Van Munster uit 
Gouda. 
Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een sanitairpakket bij Van Munster samen te stellen. Het 
sanitair dat niet wordt afgenomen, wordt verrekend met het gekozen sanitair. De eventuele 
meerprijs van het sanitair en/of de eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de installaties worden 
als meerwerk gefactureerd.  
Het is niet mogelijk om het toilet en/of de badkamer (deels) casco op te leveren. 
 
Tegelwerk 
In de koopsom van de woning is een compleet tegelpakket voor zowel het toilet als de badkamer 
opgenomen.  
Uiteraard is het ook mogelijk om andere tegels bij de projectshowroom te kiezen. Het tegelwerk dat 
niet wordt afgenomen, wordt verrekend met het gekozen tegelwerk. De eventuele meerprijs van het 
tegelwerk wordt als meerwerk gefactureerd.  
Het is niet mogelijk om het toilet en/of de badkamer (deels) casco op te leveren. 
De projectshowroom voor de tegels is nog niet bekend. 
 
Binnendeurkozijnen, binnendeuren en hang- en sluitwerk 
De binnendeurkozijnen zijn gemaakt van hout en worden uitgevoerd zonder bovenlicht in de kleur 
wit. De binnendeuren zijn vlakke, stompe boarddeuren zonder glasopening in de kleur wit. De 
binnendeuren in de woningen worden voorzien van zwart hang- en sluitwerk met ronde rozetten. 
De binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer worden voorzien van een kunststeen dorpel, 
de overige binnendeurkozijnen worden zonder dorpel uitgevoerd. Onder de binnendeuren wordt een 
ruimte gehouden voor de ventilatie tussen de verschillende ruimten. 
Binnendeuren van technische ruimten, zoals meterkasten en techniekruimten, moeten voldoen aan 
specifieke technische eisen en kunnen worden uitgevoerd met o.a. roosters, valdorpels en/of 
verzwaarde deuren.  
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Het is mogelijk andere binnendeuren en/of ander hang- en sluitwerk te kiezen in de digitale 
showroom van de deurenleverancier. De eventuele meerprijs die uit de persoonlijke keuzes volgt, 
wordt als meerwerk gefactureerd.  
 

Trappen 
In sommige woningen bevindt zich een trap. Deze trappen zijn gemaakt van vurenhout en voorzien 
van een rechthoekige stalen leuning. Zowel de trap als de leuning worden wit geschilderd.  
Het is mogelijk een andere de trap en/of de leuning te kiezen in de digitale showroom van de 
trappenleverancier. De eventuele meerprijs die uit de persoonlijke keuzes volgt, wordt als meerwerk 
gefactureerd. 
 

Vensterbanken 
Bij ramen die niet doorlopen tot de vloer komt een kunststeen vensterbank in de kleur antraciet. 
 

Vloeren 
De constructievloer in de woningen wordt voorzien van een zwevende anhydriet dekvloer.  In deze 
dekvloeren zijn de vloerverwarming en kabel- en leidingwerk opgenomen.  
De woningen worden zonder vloerafwerking en plinten opgeleverd. Na de sleuteloverdracht kunt u 
zelf een vloerafwerking laten aanbrengen. Bij de detaillering is rekening gehouden met een 
vloerafwerking van maximaal 20 mm dikte. 
De meeste soorten vloerafwerking, zoals gietvloeren, tapijt, linoleum, PVC, (lamel)parket, tegels en 
laminaat kunnen op dit type dekvloer worden toegepast.  
 

Plafonds 
De plafonds in de verblijfsruimten hebben een hoogte van 2600 mm conform het Bouwbesluit. Daar 
waar leidingwerk niet kan worden opgenomen in vloeren en/of wanden worden in sommige 
woningen verlaagde plafonds aangebracht in gangen, badkamers, toiletruimten, techniekruimten 
en/of bergingen (hoogte 2400 mm). Afhankelijk van de ligging van de woning in het gebouw zijn de 
plafonds gemaakt van hout, beton of CLT (Cross Laminated Timber). De betonnen plafonds worden 
wit afgewerkt, de houten en CLT plafonds behouden hun houten uitstraling. Deze kunnen 
desgewenst worden geschilderd. 
 

Wanden 
Woningscheidende wanden worden gemaakt van beton, metal stud of CLT. Deze wanden worden 
voorzien van isolatie volgens de wettelijke eisen en regelgeving. De wanden in de woning zullen 
behangklaar afgewerkt worden met uitzondering van de betegelde wanden in badkamer en toilet en 
de techniekruimte, berging en meterkast. 
 

Berging en techniekruimte 
Alle woningen hebben een berging en/of een techniekruimte. Een berging is een ruimte welke je 
voor het grootste gedeelte vrij kan indelen, in een techniekruimte wordt het overgrote deel van de 
ruimte in beslag genomen door installaties. In een aantal woningen worden de berging en 
techniekruimte gecombineerd in één ruimte.  
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In de techniekruimte bevinden zich de installaties voor vloerverwarming, vloerkoeling, warm water 
en ventilatie in de woning.   
 

Installaties 
In Elements is gekozen voor duurzame installaties zoals een collectieve Warmte Koude opslag (WKO). 
Warmte Koude Opslag is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te 
slaan in de bodem. 
 
In de dekvloer van de woning is vloerverwarming opgenomen door middel van waterslangen. Warm 
water zorgt voor verwarming. De waterslangen kunnen, behoudens in de badkamer, ook gebruikt 
worden voor vloerkoeling.  
Aanvullend op de vloerverwarming wordt er in de badkamer een elektrische handdoekradiator 
gemonteerd.  
 
In de woning is warm water beschikbaar conform klasse CW4. Het warm tapwater wordt opgewekt 
door de WKO installatie. Bij de woningen op de 21ste/22ste verdieping wordt aanvullend een 
elektrische boiler geplaatst in de techniekruimte om warm water beschikbaar te krijgen conform 
klasse CW6. De warm- en koudwaterleidingen worden grotendeels weggewerkt boven plafonds, in 
wanden en/of vloeren. Alleen in de meterkast, berging en/of techniekruimten zijn leidingen 
zichtbaar. Om alle woningen van voldoende waterdruk te voorzien wordt een centrale 
drukverhogingsinstallatie (hydrofoor) opgenomen. De hydrofoorruimte bevindt zich in de kelder. 
 
In de woningen worden wandcontactdozen en schakelmateriaal toegepast van het merk GIRA (of 
vergelijkbaar), in de kleur wit. Alle wandcontactdozen worden uitgevoerd met randaarde en worden 
horizontaal geplaatst. De wandcontactdozen en het schakelmateriaal worden in basis inbouw 
uitgevoerd. In de meterkast, berging en/of techniekruimte bestaat de mogelijkheid dat 
aansluitpunten opbouw worden uitgevoerd.  
 
Elke woning wordt voorzien van een videofooninstallatie met een zwart touchscreen 
bedieningspaneel voorzien van een beeldscherm. 
 
De woning wordt conform de eisen van het Bouwbesluit en overige voorschriften voorzien van 
rookmelders. De rookmelders zijn waar nodig onderling gekoppeld en aangesloten op het lichtnet. 
 
De woningen worden aangesloten op glasvezel en kabeltelevisie. Deze aansluitingen bevinden zich in 
de meterkast van de woning. Afhankelijk van het type woning worden er één of meerdere bedrade 
en/of loze leidingen t.b.v. televisie, internet en telefoon aangelegd. 
 
De woningen worden geventileerd middels mechanische balansventilatie met een hoog-rendement 
warmteterugwinnings-installatie (WTW-installatie). Verse lucht wordt op basis van een CO2-meting 
mechanisch ingeblazen in de verblijfsruimten en mechanisch afgezogen in de keuken, het toilet, de 
badkamer, de berging en/of de techniekruimte. 
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Buitenruimten 
De buitenruimten van de woningen zijn onderverdeeld in drie categorieën: terrassen, balkons en 
loggia’s. De townhouses en de woningen met een buitenruimte gesitueerd aan de daktuinen hebben 
een terras. Overige woningen hebben een balkon of een loggia. 
 
De vloeren van terrassen worden afgewerkt met vlakke tegels in de kleur grijs. De vloeren van 
balkons en loggia’s zijn van schoonwerk beton of voorzien van vlakke tegels in de kleur grijs of bruine 
composiet vlonderplanken. Composiet is onderhoudsarm en blijft langer kleurvast dan hout. 
 
Het terras van woning P2.8 wordt voorzien van een grindrooster gevuld met grind en is bereikbaar 
middels een glazen dakluik. 
 
Als afscheiding tussen twee buitenruimten van woningen ter plaatse van de toren worden glazen 
privacyschermen toegepast, voorzien van een patroon. De schermen hebben een hoogte van circa 
2000 mm bij de gevel en lopen in hoogte af richting de balkonrand.  
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Algemene ruimten 
 
Centrale entreehal 
Elements wordt ontsloten door één centrale entree die zich bevindt aan het Ziranapad. De vloer van 
de entreehal is afgewerkt met terra gekleurde keramische tegels. Wanden worden gestukt en 
geelbeige geschilderd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk eveneens in de kleur geelbeige. In de 
entreeruimte komen plantenbakken met tropische planten.   
 
Lobby 
Vanuit de entreehal kom je in de lobby met postvakken voor de woningen. Vanuit de lobby kan je 
middels een lift of een trap de parkeergarage bereiken. 
 
Liften 
In Elements komen drie liftinstallaties voor personen. Twee liften bevinden zich in de centrale 
stijgkern van de toren en gaan van de begane grond tot en met de 22ste verdieping. Eén lift bevindt 
zich in de lobby en gaat tot en met -2 in de parkeergarage.  
Naast de personenliften zijn er twee autoliften in het gebouw. Met deze liften kom je met de auto op 
-2 in de parkeergarage waar de auto door middel van een semiautomatisch parkeersysteem wordt 
gestald. 
 
Parkeergarage 
In de kelder van het gebouw bevindt zich de parkeergarage. Een semi-automatisch systeem met 
parkeerliften zorgt voor optimaal ruimtegebruik en efficiënt parkeren. Het is mogelijk om een 
laadvoorziening voor een elektrische auto te laten realiseren bij jouw eigen parkeerplaats. De kosten 
hiervoor worden als meerwerk in rekening gebracht. 
 
Fietsenstalling 
Centraal op de begane grond is er een collectieve inpandige fietsenstalling. De ingang bevindt zich 
aan de zuidkant van het gebouw. Ten behoeve van de koopwoningen worden er in de fietsenstalling 
circa 280 fietsparkeerplekken en een aantal parkeerplekken voor scooters gerealiseerd. Er komen 
voorzieningen om elektrische fietsen op te laden. Fietsen kunnen boven elkaar gestald worden door 
middel van een dubbellaags fietsparkeersysteem. 
 
Huiskamer 
Via de trap in de centrale entree kom je bij de huiskamer op de 2de verdieping. Hier kunnen bewoners 
en bezoekers elkaar ontmoeten. De ruimte wordt ingericht volgens een nog nader te bepalen 
interieurontwerp. Vanuit de huiskamer zijn de ook de binnentuin, het zwembad, de centrale lift en 
de daktuin te bereiken. De huiskamer grenst middels een glazen gevel aan de binnentuin. 
 
Zwembad 
Op de 2de verdieping wordt exclusief voor de bewoners van Elements een zwembad gerealiseerd. Dit 
zwembad krijgt een diepte van circa 1,2 meter, waarbij toezicht niet vereist is. De zwembadruimte 
wordt voorzien van een techniekruimte, kleedkamers met kluisjes, een relaxruimte en toiletten. 
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Toegankelijkheid 
De centrale entreehal, de huiskamer en de daktuinen zijn semipublieke ruimten/gebieden. Dit 
betekent dat deze ruimten/gebieden weliswaar privaat zijn, maar toch voor zowel bewoners als 
bezoekers toegankelijk. De toegang voor bezoekers wordt beperkt door de centrale entree tussen 
20.00 en 8.00 uur af te sluiten.  
Het zwembad, de trappenhuizen, de fietsenstalling, de lobby en de parkeergarage zijn middels een 
toegangssysteem alleen toegankelijk voor bewoners. 
 
 
 


