
 

 

d.d. 10 oktober 2020  

1 

 

Staat van afwerking algemene ruimten Kroonhof 
 Vloer Wanden Plafond Puien Diversen 

Entreehal en lifthal Keramische vloertegels Spackspuitwerk 
Keramische plint Akoestisch spuitwerk 

De buitengevelpuien met 
entreedeur zijn van hout  
De binnenpuien zijn van hout 
 

Ledverlichting 
Wandcontactdoos op algemene meter  
Afsluitbare brievenkasten  
Digitaal beltableau bedienbaar vanuit de 
appartementen. 

Hoofdtrappenhuis 

Op de begane grond wordt 
de vloer tot aan de trap 
afgewerkt met keramische 
vloertegels  

Spackspuitwerk 
Keramische plint 

Wit sauswerk 
(onderzijde bordessen). 
Onderzijde trappen 
schoonwerk beton 

 
Ledverlichting aan plafond en/of wand.  
Trapleuningen gemoffeld in kleur. 
 

Lifthal verdiepingen Keramische vloertegels 

Spackspuitwerk 
Keramische plint 
Dagkanten liftdeur staal 
geschilderd  
Pui met daarin 
geïntegreerd de deuren 
van de hoofdmeterkasten 
van de appartementen 

Akoestisch spuitwerk T.p.v. trap kunststof puien 
T.p.v. galerij houten kozijnen 

Ledverlichting. 
Wandcontactdoos op algemene meter  
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Staat van afwerking appartementen Kroonhof 
 Vloer Wanden Plafond Elektra Mechanische Ventilatie Diversen 

Entree 
Zwevende dekvloer 
voorzien van 
vloerverwarming 

Behangklaar Spackspuitwerk 
Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften  

Garderobe 
(indien 
aanwezig) 

Zwevende dekvloer Behangklaar Spackspuitwerk  
Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften  

Toilet 
Dekvloer voorzien van 
vloerverwarming en 
tegelwerk 

Tegelwerk tot 
plafond Spackspuitwerk 

Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften Sanitair conform technische omschrijving 

Woonkamer / 
Keuken 

Zwevende dekvloer 
voorzien van 
vloerverwarming 

Behangklaar Spackspuitwerk 
Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften 

Geen keukeninrichting 
Afvoer spoelbak en vaatwasser (gecombineerd) 
Afgedopte warmwateraansluiting t.b.v. mengkraan. 
Afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. mengkraan. 

Slaapkamers 
Zwevende dekvloer 
voorzien van 
vloerverwarming 

Behangklaar Spackspuitwerk 
Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften  

Badkamer 
Dekvloer voorzien van 
vloerverwarming en 
tegelwerk 

Tegelwerk tot 
plafond Spackspuitwerk  

Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften 

Sanitair conform technische omschrijving 
Schakelaar mechanische ventilatie 

Werkkamer 
Zwevende dekvloer 
voorzien van 
vloerverwarming 

Behangklaar Spackspuitwerk 
Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften  

Inloopkast 
(indien 
aanwezig) 

Zwevende dekvloer  Behangklaar Spackspuitwerk 
Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften  

Technische 
ruimte Zwevende dekvloer  Onafgewerkt Spackspuitwerk 

Conform 
verkooptekening en 
voorschriften 

Conform verkooptekening 
en voorschriften 

Afvoer t.b.v. wasmachine en wasdroger 
Afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. wasmachine 
Groepenverdeelkast. 
WTW-ventilatiebox. 
Afleverset warmtapwaterbereiding. 
Verdeler vloerverwarming. 

 
NB1: De posities van de mechanische ventilatieventielen zijn indicatief aangegeven en wordt door de installateur bepaald. 
NB2: De opstelplaats van de installaties zijn indicatief weergegeven en kunnen tijdens de werkvoorbereiding wijzigen. 


