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1.

Inleiding
Het project

Vlak aan de Neder-Rijn, tegen de Grebbeberg aan en midden in de natuur van Rhenen ligt de wijk
Vogelenzang. Een unieke locatie waar heerlijk gewandeld of gefietst kan worden. Een ruime buurt
verbonden met het landschap dat erom heen ligt.
De gemeente Rhenen heeft jaren geleden deze grond verkocht aan BPD Ontwikkeling B.V. in
samenwerking met Van Wijnen Projectontwikkeling B.V.
In deze nieuwbouwwijk zijn de afgelopen jaren 220 woningen gebouwd. Als sluitstuk wordt er
momenteel een appartementencomplex gebouwd, voor de sociale huur, dat bestaat uit 2
woongebouwen met samen 42 appartementen die als “entreegebouw” de wijk Vogelenzang
ontsluit.
De 42 huurappartementen zijn door bovengenoemde partijen ontwikkeld. De appartementen zijn
een ontwerp van Mix Architectuur B.V. uit Ede. De appartementen worden gebouwd door Van
Wijnen Eibergen B.V. die de huurappartementen na voltooiing Turn-key overdraagt aan
woningcorporatie Rhenam Wonen die de appartementen gaat verhuren en beheren.

Impressies

Verhuurbrochure Vogelenzang | 2

De 42 huur appar t ement en

De 42 appartementen zijn onderverdeeld in twee woongebouwen ieder met 5 bouwlagen. Eén
gebouw aan de Zanglijster 11 t/m 57 (Blok A, 24 appartementen) en één gebouw aan de Zanglijster
10 t/m 44 (Blok B, 18 appartementen). Elk appartementengebouw is voorzien van een centrale
afgesloten entreeruimte, een lift, een trappenhuis, galerijen met vluchttrap, een stalling voor
scootmobielen. Alle appartementen hebben een balkon of terras en een eigen binnenberging op de
onderste verdieping.
De 24 appartementen in blok A hebben een gebruiksoppervlakte van ca. 67 m2 met 2 slaapkamers.
In blok B hebben 13 appartementen een gebruiksoppervlakte van ca. 67 m2 met 2 slaapkamers en 5
appartementen “in de knik van het gebouw” hebben een gebruiksoppervlakte van ca. 58 m2 met 1
slaapkamer.
Rhenam Wonen

Rhenam Wonen is een woningcorporatie die ongeveer 2.800 woningen in haar bezit heeft,
voornamelijk in de sociale huursector. Het bezit ligt verdeeld over de gemeenten Rhenen (ca. 2158
won. in Rhenen, Achterberg en Elst) en Utrechtse Heuvelrug (ca. 619 won. in Amerongen, Maarn,
Overberg en Leersum). Daarnaast verhuurt zij nog diverse woningen/appartementen en gebouwen
aan bijvoorbeeld zorginstellingen en maatschappelijke ondernemingen.
Rhenen

Rhenen ligt in een streek waar het rustig wonen is en van waaruit steden zoals Amersfoort, Arnhem
en Utrecht makkelijk bereikbaar zijn. De 42 nieuwbouw huurappartementen in project Vogelenzang
liggen langs de rivier de Neder-Rijn en tegen de Grebbeberg aan op loopafstand van het treinstation
en diverse bushaltes. Het centrum van Rhenen met diverse winkels en supermarkten ligt op ca. 500
meter afstand.
Rhenen heeft naast goede voorzieningen nog meer te bieden, zoals een rijke historie, een
heuvelachtig landschap, een bekend dierenpark en veel natuurschoon met fiets- en wandelroutes
en ruiterpaden.
Verhuurbrochure

Hoofdstuk 2 van deze brochure geeft informatie over de verhuur. Hoofdstuk 3 behandelt de
uitgangspunten van het nieuwbouwplan. Hoofdstuk 4 geeft een omschrijving van de 42
huurappartementen. Voor uitgebreide informatie over de appartementen verwijzen wij ook graag
naar de bijlagen.
Het doel van deze brochure is om u op hoofdlijnen te informeren over het nieuwbouwplan en de
appartementen. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Rhenam Wonen
behoudt zich het recht voor tot het aanbrengen van wijzigingen.
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2

I nf or mat i e over de ver huur
Toewi j zi ng

Het appartementencomplex met 42 appartementen is bestemd voor sociale huur met als doelgroep
één-en-tweepersoonshuishoudens. De appartementen zijn levensloopbestendig en daardoor
uitermate geschikt voor senioren.
In april 2022 worden de appartementen met de daarbij behorende voorwaarden en spelregels op
de website van Huiswaarts.nu geadverteerd.
Als u interesse heeft en u staat nog niet ingeschreven als woningzoekende, kunt u zich inschrijven
bij Huiswaarts.nu. Kijk hiervoor op de website www.huiswaarts.nu of neem contact op met
Rhenam Wonen.
Contact

Rhenam Wonen is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur.
De medewerkers staan u graag te woord!
Bezoekadres: Binnenhof 9, 3911 NP Rhenen
Telefoonnummer: (0317) 68 32 00
Website: www.rhenam.nl
Planning

De planning is dat de appartementen in september 2022 gereed zijn. Dit is een voorlopige planning.
We zijn afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.
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3.

Ui tgangspunten voor de nieuwbouw
Gebouw A

•

6 appartementen per woonlaag

•

4 woonlagen inclusief “kap” + 1 laag met bergingen in de grond

•

Begane grond 24 bergingen

•

Totaal 24 appartementen à 67 m2 gebruiksoppervlakte (GBO)

•

Hoogte dakrand 15,5 meter

•

Peilhoogte entree als blok B

Gebouw B

•

4 appartementen per woonlaag

•
•

5 woonlagen inclusief “kap”
Begane grond 2 appartementen en 18 bergingen

•

Totaal 18 appartementen, waarvan 13 app. x 67 m2 GBO en 5 app. x 58 m2 GBO

•
•

Hoogte dakrand 15,5 meter
Peilhoogte entree als blok A

Duur zame appar t ement en

De appartementen worden duurzaam en gasloos gebouwd. Duurzaam Bouwen betekent dat de
appartementen zo worden ingericht, gebouwd en beheerd, dat schade aan het milieu zoveel
mogelijk wordt beperkt.
Duur zame i nst al l at i es

De appartementen zijn voorzien van een warmtepomp met een 180 liter elektrische boiler voor
verwarming, koeling en tapwater. De appartementen hebben vloerverwarming met een
thermostaat in de woonkamer en aparte regeling in de slaapkamer(s).
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De luchtkwaliteit in het appartement wordt door een wtw (warmte terugwin) ventilatie-unit met
CO2-sensor in de woonkamer continue op peil gehouden. Het ventilatiesysteem zorgt voor een
constante aanvoer van verse lucht in de woonkamer, slaapkamer(s) en technische ruimte en zorgt
voor een constante lucht afvoer in de badkamer, toilet, keuken en technische ruimte. Hierdoor zijn
er geen ventilatieroosters nodig in de woonkamer en slaapkamer ramen.
De elektrische installatie van de appartementen worden aangesloten op 3 pv-zonnepanelen per
appartement. De opbrengst komt direct ten goede van uw elektraverbruik.
De keuken is geschikt om een inductie inbouwkookplaat te monteren in het aanrechtblad. Boven
het kookgedeelte van de keuken is een r.v.s. vlakscherm recirculatie afzuigkap aanwezig.
Dit alles maakt dat de appartementen door de goede isolatie van vloeren, gevels en daken in
combinatie met de toegepaste installaties erg zuinig zijn op het gebied van energieverbruik. De
appartementen zijn volledig gasloos en voorzien zichzelf (gedeeltelijk) van elektriciteit door de
geïnstalleerde pv-zonnepanelen. De verlichting van de algemene ruimten en lift zijn geheel
voorzien van LED lampen/armaturen.
Huishoudelijk afval

Langs het trottoir aan de Zanglijster komen ondergrondse afvalcontainers. U kunt uw huishoudelijke
afval in vuilniszakken in deze afvalcontainers deponeren. De exacte locaties van deze containers
worden bepaald door de gemeente Rhenen.
Parkeerplaatsen op eigen terrein

Auto’s kunnen op het eigen terrein worden geparkeerd aan de voor- of achterzijde van Blok A. Hier
worden totaal 43 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. De parkeerplaatsen zijn te bereiken via de
inritten aan de Zwarteweg (20 parkeerplaatsen) of Zanglijster (23 parkeerplaatsen).

Toegankel i j khei d t er r ei n en appar t ement en

Rhenen is grotendeels gebouwd tegen de Utrechtse heuvelrug. Ook in het terrein rond de twee
appartementengebouwen zijn er hoogteverschillen. Daarom komen er naast trappen ook
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hellingbanen, zodat de appartementen en parkeerplaatsen ook toegankelijk zijn voor mensen die
afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator.
Impressie hoogteverschillen

De appartementen worden gebouwd volgens de norm van toegankelijkheid. Dit betekent dat
hoogteverschillen maximaal 2 cm bedragen vanaf de bovenzijde van de drempels tot de
afgewerkte vloer. De centrale entree- en galerijdeuren zijn voorzien van elektrische deuropeners.
Dit is ook het geval bij de algemene toegangsdeuren naar de bergingen.
Onderhoud groenvoorzieningen

Op dit moment ontwerpt de ontwikkelaar een tuinplan. De tuin wordt aangelegd nadat de
appartementen af zijn. De bestratingen, parkeerplaatsen, de tuin en het openbaar groen worden
onderhouden door Rhenam Wonen.
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4.

Oms c hr i j vi ng van de 42 huur appar t ement en
Ber ei kbaar hei d appar t ement en

De appartementen hebben een handsfree video-intercom installatie in de woonkamer die is
aangesloten op de intercom nabij de entreedeur en de postkasten van het gebouw op de begane
grond. Alle appartementen op de 1e t/m 4e verdieping zijn toegankelijk via de lift of trappenhuis. Via
de galerij kom je bij de voordeur. Aan het einde van elke galerij bevindt zich de vluchttrap.
Li ggi ng en huisnummering (zi e bi j l age 1 en bijlage 2 )

De 42 appartementen zijn opgenomen in twee aparte woongebouwen met vijf bouwlagen.
Twee appar t ement en op de begane gr ond

-

2 appartementen (Blok B)
Zanglijster, huisnummer 10 en 12

Ti en appar t ement en op de 1 e ver di epi ng

-

6 appartementen (Blok A)
Zanglijster, huisnummers: 11, 13, 15, 17, 19 en 21

-

4 appartementen (Blok B)
Zanglijster, huisnummers: 14, 16, 18 en 20

Ti en appar t ement en op de 2e ver di epi ng

-

6 appartementen (Blok A)
Zanglijster, huisnummers: 23, 25, 27, 29, 31 en 33

-

4 appartementen (Blok B)
Zanglijster, huisnummers: 22, 24, 26 en 28

Ti en appar t ement en op de 3e ver di epi ng

-

6 appartementen (Blok A)

-

Zanglijster, huisnummers: 35, 37, 39, 41, 43 en 45
4 appartementen (Blok B)
Zanglijster, huisnummers: 30, 32, 34 en 36

Ti en appar t ement en op de 4e ver di epi ng

-

6 appartementen (Blok A)
Zanglijster, huisnummers: 47, 49, 51, 53, 55 en 57

-

4 appartementen (Blok B)
Zanglijster, huisnummers: 38, 40, 42 en 44

Plattegronden (zie bijlage 3)

In bijlage 3 vindt u de plattegronden van de verschillende appartement typen. De indeling,
huisnummers en de vierkante meters van de vertrekken kunt u daarop vinden.
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De 42 appartementen zijn onderverdeeld in vier appartement typen met op de begane grond een
terras en op de verdiepingen met een balkon, dit zijn:
•

Type 1 (3x in blok A), Type 1 gespiegeld (3x in blok B),

•

Type 2 (15x in blok A), Type 2 gespiegeld (7x in blok B),

•

Type 3 (6x in blok A, 4e verdieping), Type 3 gespiegeld (3x in blok B, 4e verdieping),

•

Type 4 (5x in blok B)

De indeling van de appartementen is als volgt:
Hal met meterkast
Toiletruimte
Doucheruimte
Technische ruimte/berging: opstelling warmtepomp met 180 liter tapwaterboiler,
vloerverwarmingsunit, ventilatie-unit, omvormer pv-panelen en opstelplaats voor
wasmachine en/of wasdroger.
Woonkamer met open keuken
Hoofdslaapkamer
Tweede slaapkamer (m.u.v. woningtype 6, 7 en 8)
Berging buiten
De op de tekeningen aangegeven huishoudelijke apparaten en inrichtingselementen behoren niet
tot de levering, behoudens de standaard keukeninrichting en datgene wat nadrukkelijk in deze
brochure is beschreven.
Getekende openbare voorzieningen, bomen en beplanting buiten de erfgrenzen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente Rhenen, tenzij in deze brochure anders staat vermeld.
Maat voer i ng

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle maten uitgedrukt in millimeters. Indien de
maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige
wandafwerking. De maatvoering op de tekeningen betreft “circa” maten: geringe maatafwijkingen
worden voorbehouden.
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens van de
architect en adviseurs. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen en dergelijke
welke voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven of die in verband met de
voortgang van de bouw noodzakelijk zijn.
Situatietekening (zie bijlage 2)

De nummers bij de appartementen zijn huisnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen
gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Rond de appartementen zijn
voldoende parkeerplaatsen voor zowel bewoners als bezoekers.
Nutsvoorzieningen

De appartementen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals water en elektra en riolering,
en zijn ook voorzien van een aansluitmogelijkheid voor kabel tv/glasvezel en vaste telefonie. De
appartementen hebben geen gasaansluiting.
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Veiligheid

Bij dit nieuwbouwproject is ruim aandacht geschonken aan de veiligheid van zowel de
appartementen als de woonomgeving. De appartementen zijn voorzien van inbraakwerend hangen sluitwerk. Verder zijn de appartementen voorzien van een video-intercominstallatie die is
gekoppeld aan een camera bij de hoofdentree van het gebouw.
Laag energieverbruik

De appartementen zijn gasloos en het gebruik van warm water en elektra wordt zoveel mogelijk
beperkt door de zeer goed geïsoleerde vloeren, gevels en daken. Daarnaast bevat elk appartement
een warmtepomp met elektrische boiler, is voorzien van lage temperatuur vloerverwarming, heeft
een wtw (warmte terugwin) ventilatiesysteem met CO2 sensor in de woonkamer en is aangesloten
op 3 stuks pv-zonnepanelen die op het platte dak liggen. Bovendien zijn de toegepaste
mengkranen, douchekop en stortbak waterbesparend.
Kozi j nen, ramen en deuren (zi e bi j l age 4)

De buitenkozijnen, ramen en deuren van de appartementen zijn van kunststof en daarom redelijk
onderhoudsarm. De kunststof buitenkozijnen zijn voorzien van naar binnendraaiende deuren en
draaikiepramen met HR++ glas. De kozijnen zijn allemaal voorzien van inbraakwerend hang- en
sluitwerk. De kozijnen en deuren van de algemene ruimten en bergingen zijn in hardhout
uitgevoerd. Deze worden geschilderd. De entree deur van de hoofdtoegangskozijnen,
trappenhuisdeuren naar galerijen en toegangsdeuren bergingsblokken zijn voorzien van elektrische
deurautomaten, te bedienen met een sleutelschakelaar aan de buitenzijde en een elleboog-, of
drukschakelaar aan de binnenzijde.
Badkameri nri chti ng (zi e bi j l age 4)

De badkamerwanden zijn rondom betegeld tot aan het plafond in een witte kleur wandtegel (afm.
150 x 200 mm). De vloertegels (afm. 150 x 150 mm) zijn voorzien van een antislipstructuur en zijn in
de kleur Antraciet. De douchehoek is iets verdiept betegeld en voorzien van een r.v.s. afvoergoot.
De wastafel is standaard in de kleur wit uitgevoerd en voorzien van een éénhendelmengkraan.
Boven de wastafel komt een spiegel en planchet. Voor het douchen is een thermostatische
mengkraan en een glijstang met zeepplateau en verstelbare besparende douchekop standaard
gemonteerd.
Toiletinrichting (zie bijlage 4)

De toiletwanden zijn rondom betegeld (afm. 150 x 200 mm) tot circa 1200 mm boven de vloer. De
vloer is voorzien van vloertegels (afm. 150 X 150 mm) in de kleur Antraciet. De hangende toiletpot
met inbouwreservoir is inclusief de zitting, het fonteinbakje is standaard in de kleur wit uitgevoerd
en voorzien van een koudwaterkraantje.
Keukeninrichting

De keukeninrichting bestaat standaard uit een basiskeukenblok (2300 mm breed) van het merk
Bruynzeel met vier stuks bovenkasten. De keuken is voorzien van een r.v.s. onderbouw recirculatie
afzuigkap (60 mm breed) met 3 standen schakelaar, koolstoffilter en verlichting met daarboven een
bovenkast. De kleur van de fronten zijn in de kleur Magnolia uitgevoerd, de romp in de kleur Wit en
de plint in Antraciet. De grepen zijn van r.v.s. (D-beugel Toscana). Het aanrechtblad is in de kleur
Oud Eiken grijs uitgevoerd en is van watervast multiplex voorzien van een kunststof toplaag. De
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vierkante spoelbak is uitgevoerd in r.v.s. met korfplug. De keuken éénhendelmengkraan met hoge
uitloop is op het aanrechtblad gemonteerd. De keuken is betegeld tot circa 600 mm boven het
aanrecht. De vrije ruimte naast het keukenblok is bestemd voor een koelkast. De keuken is
standaard voorzien van een vaatwasser aansluiting (in de spoelbakkast).
Standaardkeuken Bruynzeel

Keukenopties

Rhenam Wonen biedt normaliter bij nieuwbouw een keuzepakket aan voor diverse keukenopties
waaronder extra inbouwapparatuur. Daar het hier een Turn-Key project betreft, dat al ver gevorderd
is met de bouw, is het nog niet zeker of wij deze opties (b.v. inductie kookplaat, vaatwasser,
inbouwkoelkast met oven e.d.) aan onze huurders kunnen gaan aanbieden nog voor de oplevering
van de appartementen. Het kan zijn dat wij dit nog kunnen regelen met de aannemer of dat u later
zelf een aanvraag indient bij Rhenam Wonen voor een aanpassing van de keuken. Hierover
informeren wij u in een later stadium zodra alle toekomstige huurders bij ons bekend zijn.
Wand- en pl af ondaf wer ki ng ( z i e bi j l age 5)

Alle plafonds en wandgedeelten boven wandtegels in de toilet zijn behandeld met een structuur
spuitpleister. De wanden van de woonkamer, keuken, hoofdslaapkamer, tweede slaapkamer,
binnenberging en hal zijn zo afgewerkt dat zij geschikt zijn om te behangen.
Vensterbanken

Onder de raamkozijnen met een borstwering in de woonkamer/keuken en slaapkamers zijn
Werzalite of kunststenen vensterbanken aangebracht.
Zonwering

Bij de appartementen op de bovenste verdieping (in de kap) zijn extra voorzieningen opgenomen in
de woonkamer/balkonpuien voor het aanbrengen van zonwering. Hier kunnen verticale screens op
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de kunststofkozijnen worden gemonteerd. Voor de bediening is een loze elektraleiding aangebracht
naar buiten. De kleur van het frame en doek worden in een later stadium bepaald en worden met
de betreffende huurders gecommuniceerd. Uitval zonneschermen op de kunststof kozijnen zijn niet
toegestaan omdat deze een te grote windkracht niet kunnen verdragen.
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Vl oer bedekki ng i . c. m. vl oer ver war mi ng

1. Parket
Vloerverwarming is over het algemeen goed met parket te combineren. Omdat parket van nature
vrij koud aanvoelt is het juist erg prettig om te werken met vloerverwarming. Parket heeft van
zichzelf al een warme uitstraling en met vloerverwarming voeg je hier een extra dimensie aan toe.
Hoeveel warmte het parket doorlaat bepaalt of het parket geschikt is of niet. Vraag de
vloerafwerking specialist daarom altijd om informatie en advies!

2. Laminaat
Vloerverwarming combineren met laminaat? Dat kan. Wel moet je goed in de gaten houden dat
hout kan gaan ‘werken’. Het natuurproduct kan door warmte gaan uitzetten of juist krimpen.
Hoeveel warmte het laminaat doorlaat is daarnaast ook bepalend. Informeer bij de vloerafwerking
specialist of het type laminaat dat u op het oog heeft geschikt is.

3. Tapijt
Of tapijt geschikt is voor vloerverwarming hangt af van de bevestiging. De eis: Het tapijt moet
worden gelijmd over de totale onderzijde én de rugzijde moet geschikt zijn voor vloerverwarming.
Een tapijt met een foamlaag is bijvoorbeeld niet geschikt. Een hoogpolig tapijt is ook niet ideaal.
Informeer bij de vloerafwerking specialist of het type tapijt dat u op het oog heeft geschikt is.

4. PVC vloer
PVC is een type vinyl van zwaardere kwaliteit. Een vloer van PVC is zeker geschikt voor
vloerverwarming, want het laat veel warmte door. Let wel op dat een PVC vloer een perfect vlakke
ondervloer nodig heeft. Is uw vloer niet vlak en glad? Dan is egaliseren een vereiste!

5. Linoleum of Marmoleum
Linoleum en marmoleum vloeren zijn van gemaakt van natuurlijke materialen. Dit type vloer is
geschikt voor vloerverwarming, mits het als geheel aan de onderzijde is verlijmd.

Neem het zekere voor het onzekere
Zoals eerder genoemd zijn de bovenstaande vloeren over het algemeen geschikt voor
vloerverwarming. Maar neem geen risico’s! Bespreek altijd met de vloerafwerking leverancier of de
vloerafwerking hiervoor geschikt is. Informeer ook even of er zaken zijn waarmee u rekening moet
houden.

Belangrijk
De leidingen van de vloerverwarming zijn verwerkt in de cementdekvloer. Hierdoor is het niet
toegestaan in de vloer te boren of te spijkeren. Indien één van de leidingen geraakt wordt, is de
vaak grote schade voor uw rekening. In de plafonds niet dieper boren dan 50 mm.
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Tekeningnummer:
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Nieuwe situatie
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BE

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.

Opdrachtgever:

0

Aanbrengen acacia - Robinia Pseudoacacia 'Semperflorens'
maat: 18-20

Aanbrengen lijsterbes - Sorbus Arnoldana Schouten
maat: 14-16

Aanbrengen zwarte els - Alnus Glutinosa
maat: 12-14

Aanbrengen meerstammige berk - Betula Pendula
h=3,0m

Aanbrengen bruine beuk - Fagus Sylvatica 'Atropunicea'
maat: 25-30

Aanbrengen zomereik - Quercus robur
maat: 16-18

vakbeplanting 'Taxus Baccata Repandens

inzaaien grasmengsel NGW3 - Cruydthoeck 10gr./m2

gemengde vakbeplanting,

taludbeplanting 'Vinca Major' 5st./m2

betonnen trap, nader te detailleren

materiaalgrens

markering, sbs, kleur: wit (0,20-0,20)

stootband

keerwand/schanskorf, nader te detailleren

opsluitband 100x200mm, stellen in beton

geleideband 50/200x200mm, stellen in beton

molgoot 8-strekken, waalformaat, stroomverband,
kleur: brons-bruin

molgoot bij parkeren 5-strekken, waalformaat, stroomverband,
kleur: brons-bruin

betontegels 600x600x40mm, blokverband,
kleur: grijs

straatbakstenen, dikformaat, halfsteensverband,
kleur: afwijkend

voetpad, straatbakstenen, dikformaat, stroomverband,
kleur: bruin

voetpad, straatbakstenen, dikformaat, halfsteensverband,
kleur: bruin

parkeerplaats, straatbakstenen, keiformaat, keperverband,
kleur: rood-bruin

rijbaan, straatbakstenen, dikformaat, keperverband,
kleur: brons-bruin-rood-geel

bestaande afvalcontainer

bestaand voetpad

hoogte gebouw

nieuwe hoogte

bestaande hoogte

inrichtingsgrens Van Wijnen

perceelgrens

bestaande perceelgrens

Maten in m, materiaalmaten in mm, peilmaten in m t.o.v. N.A.P., diameters in mm, tenzij anders vermeld.
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Zanglijster
huisnummer:11/11-1/13/15/17/19/21/
23/25/27/29/31/33/35/37/39/41/43/45/
47/49/51/53/55/57

Huisnummers Blok A

Vogelenzang-Rhenen
Datum: 22-12-2021
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Zanglijster
huisnummer:10/10-1/12/14/16/18/20/
22/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44

Huisnummers Blok B

Vogelenzang-Rhenen:
Datum: 22-12-2021

Bijlage 2:

Overzicht nummering appartementen en bergingen
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Bijlage 3:

Plattegronden Blok A en Blok B met woningtypen
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Zanglijster
huisnummer:11/11-1/13/15/17/19/21/
23/25/27/29/31/33/35/37/39/41/43/45/
47/49/51/53/55/57

Huisnummers Blok A

Vogelenzang-Rhenen
Datum: 22-12-2021
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Zanglijster
huisnummer:10/10-1/12/14/16/18/20/
22/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44

Huisnummers Blok B

Vogelenzang-Rhenen:
Datum: 22-12-2021
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Bijlage 4:

Verhuurtekeningen Blok A en Blok B
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Bijlage 5:
Af wer ks t aat van het appar t ement per ver t r ek

Entree

Vloer:
Wanden:

cement dekvloer
vlak afgewerkt, behangklaar

Plafond:

structuur spuitverf

Toi l et r ui mt e

Vloer:

tegelvloer

Wanden:

wandtegels tot 1200 mm boven vloer, daarboven structuur spuitverf

Plafond:

structuur spuitverf

Woonkamer

Vloer:
Wanden:

cement dekvloer
vlak afgewerkt, behangklaar

Plafond:

structuur spuitverf

Keuken

Vloer:

cement dekvloer

Wanden

- boven het keukenblad, wandtegels vanaf het aanrechtblad tot ca. 600
mm. daarboven (tot onderkant bovenkasten).
- overige wanddelen, vlak afgewerkt, behangklaar.

Plafond:

structuur spuitverf

Hoof dsl aapkamer

Vloer:

cement dekvloer

Wanden:

vlak afgewerkt, behangklaar

Plafond:

structuur spuitverf

Doucher ui mt e

Vloer:

tegelvloer, volledige doucheruimte in antislip

Wanden:
Plafond:

wandtegels tot het plafond
structuur spuitverf

Sl aapkamer 2

Vloer:

cement dekvloer

Wanden:

vlak afgewerkt, behangklaar

Plafond:

structuur spuitverf

Techni sche r ui mt e/ ber gr ui mt e

Vloer:

cement dekvloer

Wanden:
Plafond:

vlak afgewerkt, behangklaar
structuur spuitverf
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