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VDB

G. 104988 / 07500.204

van Egmond architecten

Vlaardingen Woningbouw

VK-3.910
Gevel Opties

1:50

Bouwnummers: 302 tm 305,307,310 tm 315, 317 en 318

Verkooptekening

6,0m getekend

1 : 50

voorgevel

- Voorgevel in basis uitvoeringVG5001

-
AB6024 /
AB6024VL

Aanbouw achtergevel, 2400mm

- Aanbouw achtergevel, 1200mm
AB6012 /
AB6012VL

- Achtergevel in basis uitvoering voorzien van dubbele
openslaande deuren en 2 zijlichten

AG5003

- Dakraam in de achtergevel t.p.v. onbenoemde ruimte,
afm. 780x1400mm (bouwmuurzijde)  i.p.v. 4-pans
dakraam

DRA004-01

- Achtergevel voorzien van schuifpuiAG5004
- Dakraam in de achtergevel t.p.v. onbenoemde ruimte,

afm. 780x1400mm (zijgevelzijde)
DRA005

- Aanbouw achtergevel, 2400mm voorzien van lichtstraat
AB6025 /
AB6025VL

- Dakkapel achtergevel, alle beukmaten afm 2.230 x 2.000
mm (bxh) met Verjongde overstek (rockpanel bekleding)
i.p.v. 4-pans dakraam

DKA202-01

- Pergola achterzijde, niet mogelijk in combinatie met
AB6012VL en AB6024VL

PERVL

- Buitenkraan in voorzijde zijgevel205004

- Buitenkraan in achtergevel205007

- De lichtstraat voorzien van geintegreerde zonwering aan
de buitenzijde, elektrisch te bedienen

AB60421 : 50

achtergevel

Let op: Bij een gespiegelde plattegrond;
- geen wijzigingen in het gevelbeeld aan de voor- en 
achtergevel
- in de zijgevel verschuift de berging richting de voorgevel
- ter plaatse van de entree wordt het voordeurkozijn met 
het zijlicht gespiegeld
- op de eerste en tweede verdieping bevinden de kozijnen 
zich aan de trapopgang in gespiegelde uitvoering

1 : 50

zijgevel-getekend

1 : 50

zijgevel-gespiegeld

Let op: optie PERVL is alleen mogelijk bij
bouwnummer 302 tm 305, 307, 315, 317 en 318  

Let op: optie AB6025VL is alleen mogelijk bij
bouwnummer 307 en 315 

Let op: optie AB6024VL is alleen mogelijk bij
bouwnummer 307 en 315 

- Buitenkraan in achtergevel205007

- Zijgevel in basis uitvoeringZG5001

- Buitenkraan in achtergevel205007

- Plattegrond spiegelen over gehele woningPLS0000

- Buitenkraan in achtergevel205007

Nb. zie de overzichtstekening van uw bouwnummer voor;
- de indeling en kleurstelling van de basisgevel
- de aanwezigheid van een vlonder incl. vlonderdiepte aan 
achterzijde
- de aanwezigheid van een tuin aan de achterzijde
- het aantal pv-panelen (deze aantallen kunnen wijzigen naar 
aanleiding van 
de gekozen opties) 
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