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puibreedte ca. 279 cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A02+1A13

02.0348 VT_O_001

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A02+1A13
Uitbouw 1,2 meter achterzijde begane
grond en het bestaande kozijn in de
achtergevel verbreden (ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes en Elsbroek.
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puibreedte ca. 365

g

g

+vl 210

puibreedte ca. 356cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A02+1A14

02.0348 VT_O_002

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A02+1A14
Uitbouw 1.2 meter achterzijde begane
grond en het bestaande kozijn in de
achtergevel verbreden (ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.
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g

gpuibreedte ca. 279 cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A02+1A15

02.0348 VT_O_003

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A02+1A15
Uitbouw 1,2 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
1 zijlicht (ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes, Elsbroek en Duijvendijk.
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g

gpuibreedte ca. 356cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A02+1A16

02.0348 VT_O_004

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A02+1A16
Uitbouw 1,2 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
1 zijlicht (ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.
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puibreedte ca. 279 cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A02+1A17

02.0348 VT_O_005

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A02+1A17
Uitbouw 1,2 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
2 zijlichten (ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes, Elsbroek en Duijvendijk.



MK

IL

1
2
0

g

g
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puibreedte ca. 356cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A02+1A18

02.0348 VT_O_006

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A02+1A18
Uitbouw 1,2 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
2 zijlichten (ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.
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+vl 210

puibreedte ca. 279 cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

i

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A03+1A13

02.0348 VT_O_007

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A03+1A13
Uitbouw 2,4 meter achterzijde begane
grond en het bestaande kozijn in de
achtergevel verbreden (ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes en Elsbroek.
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puibreedte ca. 356cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

i

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A03+1A14

02.0348 VT_O_008

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A03+1A14
Uitbouw 2.4 meter achterzijde begane
grond en het bestaande kozijn in de
achtergevel verbreden (ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.
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gpuibreedte ca. 279 cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

i

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A03+1A15

02.0348 VT_O_009

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A03+1A15
Uitbouw 2,4 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
1 zijlicht (ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes, Elsbroek en Duijvendijk.
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gpuibreedte ca. 356cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

i

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A03+1A16

02.0348 VT_O_010

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A03+1A16
Uitbouw 2.4 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
1 zijlicht (ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.
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puibreedte ca. 279 cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

i

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A03+1A17

02.0348 VT_O_011

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A03+1A17
Uitbouw 2,4 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
2 zijlichten (ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes, Elsbroek en Duijvendijk.
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puibreedte ca. 356cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

loopdeur +vl210

g

g

i

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A03+1A18

02.0348 VT_O_012

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A03+1A18
Uitbouw 2.4 meter achterzijde begane
grond en openslaande deuren met
2 zijlichten (ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.



onverwarmd

+vl105

b.k. vensterbank ca. 103 cm

ventilatie

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

WoonSlim

Optie 1A08

02.0348 VT_O_015

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A08
Samenvoegen vergrote berging en
woonkamer

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij bouwnummer 17, 18 en 19..



onverwarmd

+vl105

b.k. vensterbank ca. 103 cm

ventilatie

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

WoonSlim

Optie 1A08+1A02

02.0348 VT_O_016

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A08+1A02
Samenvoegen vergrote berging en
woonkamer en uitbouw 1,2 meter
achterzijde begane grond

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij bouwnummer 17, 18 en 19..



onverwarmd

+vl105

b.k. vensterbank ca. 103 cm

ventilatie

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

WoonSlim

Optie 1A08+1A03

02.0348 VT_O_017

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A08+1A03
Samenvoegen vergrote berging en
woonkamer en uitbouw 2,4 meter
achterzijde beganegrond

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij bouwnummer 17, 18 en 19..
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g

g

+vl 210

puibreedte ca. 234 cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A12

02.0348 VT_O_018

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A12
Openslaande deuren

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes en Elsbroek.
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g

g

+vl 210

puibreedte ca. 279 cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A13

02.0348 VT_O_019

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A13
Het bestaande kozijn in de achtergevel
verbreden (ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes en Elsbroek.
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g

+vl 210

puibreedte ca. 356cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A14

02.0348 VT_O_020

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A14
Het bestaande kozijn in de achtergevel
verbreden (ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.



MK

+vl 210

g

gpuibreedte ca. 279 cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A15

02.0348 VT_O_021

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A15
Openslaande deuren met 1 zijlicht
(ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes, Elsbroek en Duijvendijk.
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g

+vl 210

gpuibreedte ca. 356cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A16

02.0348 VT_O_022

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A16
Openslaande deuren met 1 zijlicht
(ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.



MK

g

g

+vl210

puibreedte ca. 279 cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

WoonSlim

Optie 1A17

02.0348 VT_O_023

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A17
Openslaande deuren met 2 zijlichten
(ca. 279 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Binkes, Elsbroek en Duijvendijk.
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g

+vl210

puibreedte ca. 356cm

loopdeur

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

De puibreedte kan varieren afhankelijk 
van de steen verdeling in de gevel. De 
aangegeven breedte is daarom een circa 
maat. Afwijkingen tot 6 cm zijn mogelijk.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A18

02.0348 VT_O_024

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A18
Openslaande deuren met 2 zijlichten
(ca. 356 cm breed)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij type Elsbroek en Duijvendijk.



Aantal en afmetingen 
penanten worden door de 
constructeur bepaald en 
kan varieren

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

WoonSlim

Optie 1A19

02.0348 VT_O_025

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 1A19
Extra buitendeur bij vergrote berging

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij bouwnummer 17 t/m 20..



Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A20

02.0348 VT_O_026

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A20
Dakraam

Velden, Joris van der
Tekstvak
Let op, een dakraam aan de voorgevel is niet mogelijk bij bouwnummer 2, 20 en 27.



kozijnbreedte ca. 300cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A22

02.0348 VT_O_027

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A22
Dakkapel achtergevel

Velden, Joris van der
Tekstvak
Let op, een dakkapel aan de achtergevel is niet mogelijk bij bouwnummer 20.



kozijnbreedte 
ca. 99cm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A23

02.0348 VT_O_028

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 1A23
Dakkapel voorgevel

Velden, Joris van der
Tekstvak
Let op, een dakkapel aan de achtergevel is niet mogelijk bij bouwnummer 2, 20 en 27.



Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 1A25

02.0348 VT_O_028b

KKE04-09-20

Optie 1A25
Dakkapelserre achtergevel



MK

IL

h

+vl230

h

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A31

02.0348 VT_O_029

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A31
Trapkast

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij  Binkes, Elsbroek en Duijvendijk.
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Gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische 
omschrijving en verkooptekeningen

Slaapkamer 2

th

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Slaapkamer 3 vervalt.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A34

02.0348 VT_O_031

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A34
Inloopkast

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij Elsbroek, Rijnders en Duijvendijk.
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Gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische 
omschrijving en verkooptekeningen

Slaapkamer 2

th

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Slaapkamer 3 vervalt.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A35

02.0348 VT_O_032

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A35
Samenvoegen slaapkamers 2 en 3

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij Elsbroek, Rijnders en Duijvendijk.
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Gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische 
omschrijving en verkooptekeningen

Slaapkamer 2

th

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Slaapkamer 3 vervalt. Toilet en bad in 
badkamer optioneel.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A40

02.0348 VT_O_033

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A40
Vergroten badkamer en vervallen
slaapkamer 3

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij Elsbroek. Optie 2A41 voor type Binkes is qua indeling gelijk aan 2A40.
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Gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische 
omschrijving en verkooptekeningen

k

thth

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A42

02.0348 VT_O_034

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A42
Vergroten badkamer en realiseren
separaat toilet

Velden, Joris van der
Tekstvak
Alleen mogelijk bij Elsbroek.
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Onbenoemde ruimte

th

p
p

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A44

02.0348 VT_O_036

RD30-06-2020

Optie 2A44
Zolderindeling met onbenoemde ruimte

aan voorzijde

Velden, Joris van der
Stempel

Velden, Joris van der
Tekstvak
Bouwnummer 2, 20 en 27.
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Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A45

02.0348 VT_O_037

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A45
Zolderindeling met onbenoemde ruimte
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Gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische 
omschrijving en verkooptekeningen

Onbenoemde ruimte

Onbenoemde ruimte

th

th

ve
n
ti
la

ti
e
b
u
is

 i
n
 h

e
t 
zi

c
h
t

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A46

02.0348 VT_O_038

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A46
Zolderindeling met twee onbenoemde
ruimtes
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Onbenoemde ruimte

th

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A47

02.0348 VT_O_039

RD30-06-2020

Optie 2A47
Zolderindeling met onbenoemde ruimte

aan achterzijde

Velden, Joris van der
Stempel

Velden, Joris van der
Tekstvak
Bouwnummer 2, 20 en 27.
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Gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische 
omschrijving en verkooptekeningen
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project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A48

02.0348 VT_O_040

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A48
Zolderindeling met badkamer

Velden, Joris van der
Tekstvak
Let op deze optie is niet mogelijk bij bouwnummer 2, 20 en 27.
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Gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische 
omschrijving en verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2A49

02.0348 VT_O_041

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2A49
Wasruimte op zolder

Velden, Joris van der
Tekstvak
De indeling bij bouwnummer 2, 20 en 27 zal afwijken.
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buitenkraan

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B01

02.0348 VT_O_042

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2B01
Vorstvrije buitenkraan achtergevel
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+vl 50

buitenkraan

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B02

02.0348 VT_O_043

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2B02
Vorstvrije buitenkraan voorgevel



MK
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buitenkraan

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B03

02.0348 VT_O_044

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2B03
Vorstvrije buitenkraan zijgevel



wm

wm

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

tabkraan installaties

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B10

02.0348 VT_O_045

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2B10
Aansluitpunt wasmachine in onbenoemde
ruimte (op zolder)

Velden, Joris van der
Tekstvak
De indeling bij bouwnummer 2, 20 en 27 zal afwijken.



Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B20

02.0348 VT_O_046

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2B20
Aansluiting toekomstige wastafel (op
zolder)



L
a
te

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B20

02.0348 VT_O_047

RD30-06-2020

Optie 2B20
Aansluiting toekomstige wastafel (op

zolder)

Velden, Joris van der
Stempel

Velden, Joris van der
Tekstvak
Bouwnummer 2, 20 en 27.



Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B21

02.0348 VT_O_048

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2B21
Uitstortgootsteen warm- en koudwater
(op zolder)



L
a
te

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2B21

02.0348 VT_O_049

RD30-06-2020

Optie 2B21
Uitstortgootsteen warm- en koudwater

(op zolder)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Bouwnummer 2, 20 en 27.

Velden, Joris van der
Stempel



+vl105

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

WoonSlim

Optie 2B22

02.0348 VT_O_050

RD30-06-2020

1:50 KKE04-09-20

Optie 2B22
Uitstortgootsteen koud water (in
ongeïsoleerde berging)

Velden, Joris van der
Tekstvak
Deze optie kan alleen bij bouwnummer 17, 18 en 19.



MK

IL

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

+vl 272

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2C25

02.0348 VT_O_056

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2C25
Aansluitpunt zonwering



MK
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+vl 150

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2C80

02.0348 VT_O_057

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2C80
Uitbreidingspakket elektra begane grond



Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2C81

02.0348 VT_O_058

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2C81
Uitbreidingspakket elektra 1e verdieping

Velden, Joris van der
Tekstvak
Indeling en aantal installatiepunten bij type Binkes afwijkend. Slaapkamer 2 en 3 zijn samengevoegd, waarbij 1 bedrade leiding en 1 dubbele wandcontactdoos komen te vervallen.



Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2C82

02.0348 VT_O_059

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2C82
Uitbreidingspakket elektra zolder



L
a
te

i

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2C82

02.0348 VT_O_060

RD30-06-2020

Optie 2C82
Uitbreidingspakket elektra zolder

Velden, Joris van der
Stempel

Velden, Joris van der
Tekstvak
Bouwnummer 2, 20 en 27.



boiler

boiler

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2D25

02.0348 VT_O_061

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2D25
Extra elektrische boiler
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boiler

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2D25

02.0348 VT_O_062

RD30-06-2020

Optie 2D25
Extra elektrische boiler 150L

Velden, Joris van der
Stempel

Velden, Joris van der
Tekstvak
Bouwnummer 2, 20 en 27. Bij bouwnummer 20 zal de boiler meer richting de trap opschuiven in verband met de benodigde hoogte.

Velden, Joris van der
Rechthoek



afvoer wastafel
over de vloer

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2E02

02.0348 VT_O_063

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2E02
Vervallen badkamerinrichting
1e verdieping



MK

IL

inbouwreservoir

Plattegrond, gevelindeling en 
aansluitpunten installaties conform 
technische omschrijving en 
verkooptekeningen

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

1 : 50WoonSlim

Optie 2E06

02.0348 VT_O_064

RD30-06-2020

KKE04-09-20

Optie 2E06
Vervallen toiletinrichting
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