
 

Goed om te weten Appartementen 
De Valuwe fase 4   
 

 

 

Badkamer  
De badkamer is volledig afgewerkt met wandtegels, vloertegels en sanitair. De douche heeft een 
thermostatische mengkraan en een sproeier op glijstang. De wastafel heeft een kraan, planchet en 
een spiegel. Het is mogelijk om te kiezen voor een tweede toilet in de badkamer.  
  
  

Berging in het gebouw  
Elk appartement heeft een berging op de begane grond in het gebouw. Deze berging is gekoppeld 
op het sluitsysteem van het appartement en heeft dezelfde sleutel. In de berging is een 
stopcontact aanwezig en deze is aangesloten op de huisinstallatie. Het opladen van een e-bike is 

mogelijk.  
  

Internet – telefonie en CAI- aansluiting  
Het appartement heeft een aansluitpunt in de meterkast. Van hieruit kunt u zelf uw 
internetaansluiting regelen. Een abonnement voor internet regelt u zelf bij een provider. In de 
woonkamer zit een telefoonaansluiting en een CAI-aansluiting (analoog). U regelt zelf een 
abonnement via een van de aanbieders.   
  

Hoofdingang  
Het appartementencomplex heeft een centrale entree met hoofdingang. Hier zijn de postkasten en 
de intercom installatie. Vanuit uw appartement maakt u de hoofdingang open en kunt u horen wie 

er aan de deur staat. De appartementen zijn zowel met een lift als trap te bereiken.   
  

Keuken  
De keuken heeft een kunststof aanrechtblad. Het hangt af van het type appartement hoe de 
opstelling is van de keuken. Een type heeft drie boven- en drie onderkastjes en het andere type 
heeft 4 onderkastjes in hoekopstelling en twee bovenkastjes. Het is mogelijk om één onderkast te 
verwijderen en daar een vaatwasmachine te plaatsen. In het onderkastje zitten afgedopte aan- en 
afvoerleidingen voor de vaatwasmachine. Voor de elektra leiding zorgt u zelf. Dit kan via 

bekabeling vanuit de meterkast. Bij het aanrecht is plaats voor een koelkast. Aan de achterwand 
van de keuken zitten wandtegels. In de keuken zit een aansluiting voor elektrisch koken. U heeft 
hiervoor speciale pannen nodig. Het is niet mogelijk om op gas te koken. Standaard zit er geen 
afzuigkap in het appartement, deze koopt u zelf. Let op! Het is alleen toegestaan om een 
recirculatiekap toe te passen. Deze afzuigkap filtert de kooklucht en mag NIET aangesloten worden 
op de ventilatiekanalen of roosters.   
  

Parkeren  
Parkeren kan rondom het appartementengebouw op algemene parkeerplaatsen. Er Er zijn op het 
eigen terrein 14 parkeerplaatsen aanwezig. Deze zijn voor algemeen gebruik en worden niet 
persoonlijk toegewezen.  
  

Rookmelder  
Brandveiligheid is belangrijk. Daarom is in elke appartement een rookmelder aanwezig.  
  

Uw appartement  
Mooiland levert het appartement veegschoon op. Dit betekent niet dat het appartement zo schoon 
is dat u er meteen in kan wonen. Op alle betonnen plafonds van uw appartement zit spuitwerk in 

de kleur wit. In het appartement zijn vloerplinten aanwezig. De wanden in het appartement zijn 
niet afgewerkt. Zij zijn ‘behang klaar’. Kiest u voor latex muurverf? Breng dan een vooraf een 
‘filmlaag’ of beter nog glasvliesbehang aan voor het mooiste resultaat. Het glasvliesbehang 

verbergt de mogelijke krimpscheuren in het appartement.   
  

Ventilatie  
Het appartement heeft een automatische mechanische ventilatie installatie. Het systeem kunt u 
zelf handmatig hoger of lager zetten. Sluit geen wasdroger aan op de mechanische ventilatie.  



 

 

Verwarming en warmwater  
De appartementen hebben vloerverwarming. De woonkamer, slaapkamers en badkamer zijn los 
van elkaar in te stellen. In berging is een elektra-boiler aanwezig voor warm water in de badkamer 

en keuken. 

 


