Gerealiseerde woningen, referenties project Pesanthof Westmaas
Model woning 1

Woningtype :
Uitvoering SB1
Hoofdgebouw 15,0 x 9,0 meter met uitbouw aan de achterzijde t.p.v. de keuken 7,44 x 5,30 meter.
Begane grond 174 m2
Inhoud 1058 m3
Totaal ( op basis van afbouw) vanaf € 485.000,00 incl. BTW
Standaarduitrusting van de woning :






Gevelmetselwerk met fraaie baksteen
Keramische dakpan
Fraai gedetailleerde hardhouten goten en gevelkozijnen met HR ++ glas
Hardstenen raamdorpels, muurafdekkers en plint
Plafondhoogte begane grond 2,70 meter














Luxe, stompe paneeldeuren met hardhouten kozijnen
Betonnen funderingsbalken incl. 20 meter heiwerk
Hardstenen vensterbanken
Hardhouten verdiepingstrap
Plafonds begane grond en de plafonds verdieping voorzien van glad stucwerk
Volledig geïsoleerd : vloer RC 5,0 / gevels RC 5,0 / dak RC 6,0
Betonnen verdiepingsvloer
Beloopbare zolder
Compleet installatiewerk met extra groepen voor vaatwasser, wasmachine en droger, gebalanceerd
ventilatiesysteem met warmteterugwinning en lucht-water-warmtepomp
De badkamer en toilet worden standaard casco opgeleverd.
Incl. kosten architect en constructeur
Incl. aanvraag welstand en omgevingsvergunning (excl. legeskosten)

Exclusief :




Keuken
Vloer – en wandafwerking
Aansluitkosten elektra, water, internet en riolering

Oud – Beijerland
d.d. 19 maart 2020

Model woning 2

Woningtype :
Uitvoering SB2
Hoofdgebouw 13,50 x 8,60 meter met optionele erkers, veranda en garage.
Begane grond 126 m2
1e verdieping 116 m2
Inhoud 1067 m3
Totaal ( op basis van afbouw) vanaf € 515.000,00 incl. BTW
Standaarduitrusting van de woning :






Gevelmetselwerk met fraaie baksteen
Keramische dakpan
Fraai gedetailleerde hardhouten goten en gevelkozijnen met HR ++ glas
Functionele aluminium gevelluiken
Hardstenen raamdorpels, muurafdekkers en plint














Plafondhoogte begane grond 2,90 meter
Luxe, stompe paneeldeuren met hardhouten kozijnen
Betonnen funderingsbalken incl. 20 meter heiwerk
Hardstenen vensterbanken
Hardhouten verdiepingstrappen
Plafonds begane grond en de plafonds verdieping voorzien van glad stucwerk
Volledig geïsoleerd : vloer RC 5,0 / gevels RC 5,0 / dak RC 6,0
Betonnen verdiepings – en zoldervloer
Compleet installatiewerk met extra groepen voor vaatwasser, wasmachine en droger, gebalanceerd
ventilatiesysteem met warmteterugwinning en lucht-water-warmtepomp
De badkamer en toilet worden standaard casco opgeleverd
Incl. kosten architect en constructeur
Incl. aanvraag welstand en omgevingsvergunning (excl. legeskosten)

Exclusief :




Keuken
Vloer – en wandafwerking
Aansluitkosten elektra, water, internet en riolering

Oud – Beijerland
d.d. 19 maart 2020

Model woning 3

Woningtype :
Uitvoering SB3
Hoofdgebouw 13,5 x 8,64 meter met uitbouw aan de achterzijde t.p.v. de keuken 5,14 x 3,90 meter.
Begane grond 137 m2
1e verdieping 117 m2
Inhoud 882 m3
Totaal ( op basis van afbouw) vanaf € 400.000,00 incl. BTW
Standaarduitrusting van de woning :






Gevelmetselwerk met fraaie baksteen
Keramische dakpan
Fraai gedetailleerde hardhouten goten en gevelkozijnen met HR ++ glas
Functionele aluminium gevelluiken
Hardstenen raamdorpels, muurafdekkers en plint















Plafondhoogte begane grond 2,70 meter
Luxe, stompe paneeldeuren met hardhouten kozijnen
Betonnen funderingsbalken incl. 20 meter heiwerk
Hardstenen vensterbanken
Hardhouten verdiepingstrap
Plafonds begane grond en de plafonds verdieping voorzien van glad stucwerk
Volledig geïsoleerd : vloer RC 5,0 / gevels RC 5,0 / dak RC 6,0
Betonnen verdiepingsvloer
Beloopbare zolder
Compleet installatiewerk met extra groepen voor vaatwasser, wasmachine en droger, gebalanceerd
ventilatiesysteem met warmteterugwinning en lucht-water-warmtepomp
De badkamer en toilet worden standaard casco opgeleverd
Incl. kosten architect en constructeur
Incl. aanvraag welstand en omgevingsvergunning (excl. legeskosten)

Exclusief :




Keuken
Vloer – en wandafwerking
Aansluitkosten elektra, water, internet en riolering

Oud – Beijerland
d.d. 19 maart 2020

