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situatie locatie types
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Appartement B bevindt zich aan de westzijde van het 
gebouw ter plaatse van de hoek Berkenlaan en Mispel-
laan. Appartement B heeft vijf verschillende gevelinde-
lingen, Type B-1 tot en met Type B-5. Type B-1 is hier 
rechts in het groot en met meubels getekend. Qua ruimte- 
indelingen zijn alle B(s) appartementen gelijk. Op de  
kleine plattegronden onderaan deze bladzijde ziet u waar 
de ramen van alle types precies zitten. De kleuren in de 
gevel geven aan waar de desbetreffende appartementen 
zich op de verdiepingen bevinden.  

Appartement B
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Appartement B bevindt zich aan de westzijde van het 
gebouw ter plaatse van de hoek Berkenlaan en Mis-
pellaan. Appartement B heeft vijf verschillende gevel- 
indelingen, Type B-1 tot en met Type B-5. Type B-1 is hier 
rechts in het groot en met meubels getekend. Qua ruimte- 
indelingen zijn alle B(s) appartementen gelijk. Op de  
kleine plattegronden onderaan deze bladzijde ziet u waar 
de ramen van alle types precies zitten. De kleuren in de 
gevel geven aan waar de desbetreffende appartementen 
zich op de verdiepingen bevinden.  

Appartement Bs
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Afwerkstaat
APPArTEMENTEN
Vloer        dekvloer
Plint        Meranti - Afgelakt
Wanden       Behangklaar
Plafonds       Spuitpleister – naturel
Voordeur       Hout - cream wit
Deuren en kozijnen in appartement  Staal - Wit
Wandtegels toiletten en badkamer   Tegels - Wit
        Tegels - Donkergrijs
Vloertegels toiletten en badkamer   Tegels - Koel grijs
Schakelmateriaal elektra    Wit
Keuken       Keuze bewoner

CENTrAlE ENTrEE / lIFTHAllEN 
Vloer        rubber – Creme
Vloermat hoofdentree en entree bergingen Schoonloopmat  - Antraciet
Plafonds       Systeem plafond & Spuitpleister  
        - Naturel
Wanden        Naturel
liftdeuren en omranding    rVS
FIETS- EN SCOOTMOBIElBErGINGEN
Vloer        rubber – Groen
Plafond fiets- en schootmobielberging  Stucwerk – Wit
Wand binnencirkel     Groen
Kozijnen / deuren wand binnencirkel  Hout – Groen
 
BErGINGEN
Vloer bergingen begane grond en kelder  Beton – stof grijs 
Plafonds bergingen begane grond   Systeemplafond – Wit
Plafond bergingen kelder    Beton - naturel
Wanden bergingen begane grond en kelder Kalkzandsteen - Onbehandeld
Kozijnen bergingen kelder en begane grond Hout – Creamwit

TrAPPENHUIS 
Bordessen en treden trappenhuizen  Beton – Naturel
leuningen trappenhuizen    Staal – Wit
Wanden trappenhuizen    Naturel

rVS - Ets

Oud eiken grijs - EG4

Midnight Dream - F8340 MP

Kashmir - KA1

Beton licht - r6520 VV

Oud Eiken natuur - r4262 rT

BlAD

Wit structuur - WI12

Beton grijs - BT2

FrONTEN

Kleurenschema en Materiaalstaat
ONDErDEEl       MATErIAAl EN KlEUr

Gevels verdiepingen       Stuukwerk – Antraciet
Gevel begane grond       Glazen Proflit panelen – Naturel
Balkons         Prefab beton – Onderkant wit
Beplating balkonhek       Geperforeerd staal – Blank geanodiseerd
Buitenkozijnen appartementen     Aluminium – Antraciet (buitenzijde) & Wit (binnenzijde)
Entreepui, brievenbussen en bellentableau   Aluminium – Zwart
Buitendeur berging begane grond     Aluminium – Blank geanodiseerd

Keuken
Patrimonium levert standaard een rechte Atlas keuken van Bruynzeel inclusief 
kraan, inductiekookplaat en afzuigkap. U mag als huurder zelf een keuze maken in 
de kleur van het blad en de fronten*. Wilt u aanvullende apparatuur of een andere 
vorm van de keuken dan kan dat door dit zelf te betalen.

* De combinaties: beton licht met beton grijs, rVS ets met beton licht en oud eiken 
natuur met oud eiken grijs zijn niet mogelijk.


