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GEVELS
Onderdeel

materiaal

kleur

Bouwnummers: 105, 115, 117, 118, 122,
123, 130, 131, 138, 141, 144, 146, 147,
154, 155, 161, 162, 164, 165, 170

baksteen

licht geel

Bouwnummers: 109, 111, 112, 113, 114, 116,
120, 121, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 136,
137, 139, 140, 142, 143, 145, 148, 149, 150,
151, 153, 157, 158, 159, 166, 168, 169, 173

baksteen

donker geel

Bouwnummers: 106, 107, 108, 110, 119, 124,
125, 132, 133, 152, 156, 160, 163, 167, 171,
172

baksteen

wit keimwerk

Metselwerk hoofdmassa

De gemetselde bergingen met puntdak hebben de kleur van de woning.
Metselwerk plintsteen
Voegwerk in de schoon metselwerk gevels
Voegwerk in de plintsteen
Voegwerk in de gekeimde gevels
Binnenspouwblad

baksteen
5 mm verdiept
5 mm verdiept
2 mm doorgestreken
prefab beton

antraciet
lichtgrijs
donkergrijs
wit keimwerk
grijs

Buitenkozijnen
Kozijnen voor- en zijgevel
Draaiende delen voor- en zijgevel

kunststof
kunststof

wit
grijs

Kozijnen achtergevel
Draaiende delen achtergevel

kunststof
kunststof

wit
grijs

Vensterbank

Composiet

wit gemêleerd

Voordeuren
Alle bouwnummers

kunststof

blauw

Openslaande deuren achtergevel

kunststof

wit

Overig

Latei t.p.v. metselwerk
Waterslagen voorgevels
Waterslagen zijgevel
Waterslagen achtergevel

gemoffeld staal
beton
beton
aluminium

grijs
grijs
grijs
grijs

Daktrim platte daken
Hemelwaterafvoeren voorgevel
Hemelwaterafvoeren in openbaar gebied
Hemelwaterafvoeren achtergevel
Briefklep in voordeur
Verlichtingsarmatuur voorgevel
Huisnummerbordje

aluminium
zink
zink met slagvast ondereind
kunststof
aluminium

grijs
grijs/naturel
grijs/naturel
grijs
lichtgrijs
zwart/antraciet
grijs / zwarte cijfers

DAKEN
Onderdeel

materiaal

kleur

Binnenzijde dak
Dakpannen
Bakgoot voor- en zijgevel
Mastgoot achterzijde
Gevelafdekking van tuiten

spaanplaat
keramisch
zink
pvc
zink

bruin
zwart
grijs/naturel
grijs
grijs/naturel

Optioneel dakkapel: nog checken
• Zijwangen
• Boeideel
• Daktrim
• Kozijn
• Draaiende delen

rockpanel
rockpanel
aluminium
kunststof
kunststof

grijs
grijs
grijs
wit
wit

Optioneel dakraam

kunststof

grijs

TERREIN
Onderdeel

materiaal

Begroeide hekwerken
Poort naar achterpad
Hagen

houten palen met gaaswerk
begroeid met hedera
hout
lage beukenhaag

Bergingen
Gemetselde berging
Metselwerk
Dak bergingen
Kozijn
Deur berging in tuin
Beglazing niet geïsoleerd deur
Verlichtingsarmatuur

baksteen
keramische pannen
hout
hout
gelaagd glas
nabij tuinentree

Houten berging
Houten berging
Kozijn
Deur berging in tuin
Beglazing niet geïsoleerd deur
Dak bergingen
Daktrim
Verlichtingsarmatuur
Rooster buitenunit

kleur woning
zwart
grijs
grijs
mat

gewolmaniseerd vuren
hout
grijs
hout
grijs
gelaagd glas
mat
bitumineuze dakbedekking
zwart
aluminium
grijs
nabij tuinentree ook t.b.v. verlichting achterpad (indien aanwezig)
metaal
grijs

