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onderdeel materiaal kleur / type 

metselwerk algemeen 

baksteen 
waalformaat, 
wasserstrich geel 70B42 

metselwerk rollaag 

baksteen 
waalformaat, 
wasserstrich geel 70B42 

metselwerk klampverband (bouwnummers 
107, 108, 111, 112, 115,  116, 119 en 120) 

baksteen dik 
waalformaat, 
wasserstrich geel 70B42 

voegwerk algemeen zandcement in kleur steen  

voegwerk terug liggend volumes 
(bouwnummers 107, 108, 111, 112, 115,  116, 
119 en 120) zandcement licht grijs 

voegwerk klampverband (bouwnummers 107, 
108, 111, 112, 115,  116, 119 en 120) verlijmen   

      

spekband prefab beton wit 

lateien / geveldragers prefab beton wit 

lateien / geveldragers (met uitzondering 
bouwnummers 106, 110, 114 en 118) 

staal in kleur steen 
gemoffeld RAL 1001 beige 

      

kozijnen Meranti antraciet RAL 7022 

kozijnen draaiende delen Meranti wit RAL 9010 

boeideel boven kozijn WBP multiplex antraciet RAL 7022 

beglazing triple - beglazing blank 

raamdorpel (bouwnummers 109, 113, 117 en 
121) prefab beton antraciet  

raamdorpel (bouwnummers 107, 108, 111, 
112, 115, 116, 119 en 120) prefab beton wit 

      

Entréedeur hout + houten latten 
deur duifblauw RAL 5014, houten 
latten antraciet RAL7022 

bergingdeuren (bouwnummers 107, 108, 111, 
112, 115, 116, 119 en 120) hout + houten latten 

deur duifblauw RAL 5014, houten 
latten antraciet RAL7022 

onderdorpels deuren prefab beton naturel grijs 

kant plank prefab beton naturel grijs 

luifels voordeur (bouwnummers 109, 113, 117 
en 121) prefab beton wit 
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balustrade balkon (bouwnummers 107, 108, 
111, 112, 115, 116, 119 en 120) 

staal in kleur 
gemoffeld antraciet RAL 7022 

      

hemelwater afvoer achterzijde PVC wit 

hemelwater afvoer zijgevel (bouwnummers 
107, 108, 111, 112, 115, 116, 119 en 120) zink vierkant naturel 

      

dakbedekking platdak bitumen naturel 

dakrand afwerking zinken kraal naturel 

terras tegels balkon (optie) prefab beton grijs 

zonnecellen PV cellen zwart 

muurafdekker prefab beton wit 

      

tuinmuur metselwerk algemeen 

baksteen 
waalformaat, 
wasserstrich geel 70B42 

tuinmuur metselwerk rollaag 

baksteen 
waalformaat, 
wasserstrich geel 70B42 

erfafscheiding metselwerk algemeen 

baksteen 
waalformaat, 
wasserstrich geel 70B42 

erfafscheiding muurafdekker prefab beton wit 

erfafscheiding dorpel openingen 
(bouwnummers 109, 113, 117 en 121) prefab beton antraciet 

erfafscheiding frame betongaas grijs 

erfafscheiding beplating klimop groen 

stapstenen beton grijs 

huisnummers 
staal in kleur 
gemoffeld RAL 9016 

      

vensterbanken kunststeen wit  

binnenkozijnen staal wit RAL 9010 

binnendeuren 
opdekdeuren hout 
vlakke plaat wit RAL 9010 

tegels vloer, badkamer keramische tegel licht grijs 

voegen tegels vloer toilet, badkamer keramische tegel licht grijs 

tegels wand toilet, badkamer keramische tegel wit 

voegen tegels wand toilet, badkamer voegwerk wit 
 

 

 


