Informatie afwerking

Appartementen De Hofboog, Welgelegen Park
Een vriendelijk, kleinschalig appartementencomplex met vrij uitzicht. Dat is De Hofboog; 31 luxe
appartementen in Welgelegen Park te Apeldoorn. Er zijn 3 woningtypen, de woonoppervlakten

De Hof

variëren van ca. 64 tot 85 m². Woont u graag op de begane grond met een ruim terras + tuin voor de
deur? Of toch liever in een hoekappartement op de 4e verdieping, waar u uitkijkt over het Apeldoorns
Kanaal? De keuze is aan u. De afwerking is zoals u in de vrije sector mag verwachten – van topniveau.
Er liggen zonnepanelen op het dak.

Woningen
ALGEMEEN

BADKAMER

HAL

Vloer: Mosa tegels, kleur: antraciet (30 x 30 cm)
Wanden: Mosa tegels, kleur: mat wit (25 x 33 cm)
Sanitair: Sphinx
Wastafel/wastafelkraan: sifon verchroomd,
2 Grohe mengkranen
Spiegel: rechthoekig, 120 x 60 cm
Douchecombi: Grohe thermostatische douchemengkraan,
glijstang, doucheslang en handdouche, zeepschaal,
RVS draingoot en douchescherm met deur (begane grond
appartementen hebben geen douchedeur)
Designradiator: wit

(tenzij anders vermeld in de specifieke ruimte)
Vloer: beton + dekvloer
Wanden: sausklaar, kleur: wit.
Plafond: spuitwerk, kleur: wit
Buitenkozijnen en deuren: hardhout, kleur: wit
Draaiende delen buitenkozijnen: hardhout, kleur: grijs/blauw
Binnendeurkozijn: staal met bovenlicht, kleur: wit
Binnendeuren: wit
Verwarming: vloerverwarming

Overige: videofoon en rookmelder
Woningtoegangskozijn: hardhout, kleur: grijsblauw

TERRAS (begane grond)
Vloer: betontegels, 40 x 60 cm
Erfafscheiding achterkant: gemetselde tuinmuur, ca. 60 cm
hoog
Erfafscheiding zijkanten: beukenhaag vanaf terras
naar tuinmuur

METERKAST
Vloer: casco
Wanden: onbehandeld
Plafond: onafgewerkt

BALKON
KEUKEN
Merk: Keller keuken, kleur: wit
Type blad: composiet, kleur: grijs
Merk apparatuur: Siemens inbouwapparatuur: afzuigkap,
inductiekookplaat, koel-vriescombinatie, combimagnetron
en vaatwasser

TOILET
Vloer: Mosa tegels, kleur: antraciet (30 x 30 cm)
Wanden: Mosa tegels tot ca. 1,5 m, kleur: mat wit (25 x 33 cm)
Boven tegelwerk spuitwerk, kleur: wit
Sanitair: Sphinx
Wandcloset: vrijhangend met closetzitting, waterbesparend
inbouwreservoir met 2 spoelkeuzes
Fontein: sifon verchroomd, Grohe kraan

Vloer: beton, kleur: wit
Hekwerk: staal + gelaagd glas voorzien van matte folie

WOONKAMER EN BERGING
Zie algemene ruimten.

Algemene ruimten
VERDIEPINGEN
Vloer: Mosa tegels, 30 x 30 cm + schoonloopmat, lifthal
met tapijt
Wanden: voorzien van scan
Plafond: akoestisch, kleur: wit
Trappen: beton
Traphekken: staal, kleur metallic grijs
Kozijnen en deuren: geschilderd hardhout
Woningtoegangskozijn: hardhout, kleur: grijsblauw
Overige: rvs postkasten, digitaal bellentableau met videofoon
en rookmelder
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