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Beste bewoners,

Uw nieuwe woning aan de Talmastraat is geselecteerd voor het sloop/nieuwbouw 

concept Blokje Om. Blokje Om is een concept waarbij in een kort tijdsbestek 

(gemiddeld 25 werkdagen) een blok woningen gesloopt en nieuw gebouwd wordt. 

• Algemene informatie

• Plattegronden & Gevelaanzichten

• Technische informatie

• Planning
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• Alles nieuw betekent meer comfort, minder geluidsoverlast

• Uw nieuwe woning is energiezuiniger. Dit zorgt voor een lagere energierekening,  

een gezonder binnenklimaat en een beter woonmilieu.

Neem dan gerust contact op met 

Miriam Schreurs, klantadviseur 

van ProWonen, via 0545-28 50 91

of per e-mail 

miriam.schreurs@prowonen.nl

Voordelen Blokje Om

Heeft u na alle 

contactmomenten vragen? 

U ontvangt naast deze brochure de handleiding voor de nieuwe woning. Deze handleiding wordt tijdens de 

rondleiding door de nieuwe woning met u doorgenomen. Heeft u naast alle contactmomenten vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op!
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GEVELAANZICHT
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GEVELAANZICHT VOORGEVEL

GEVELAANZICHT 
VOOR- EN ACHTERGEVEL

GEVELAANZICHT ACHTERGEVEL
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BEGANE GROND | 

PLATTEGROND BEGANE GROND
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M. Al Alkam

Huurdersbrochure - Talmastraat
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EERSTE VERDIEPING |

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de maatvoering van de woningen en posities

van elektra-aansluitingen en ventilatieventielen. De elektra-aansluitingen in de trapkast, meterkast worden 

uitgevoerd als opbouwaansluitingen (de overige aansluitingen zijn inbouwaansluitingen)
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5

Stijlelement: Lijnen onderdeel laten zijn van de foto

Technische informatie
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Keuken
In de keuken komt een keukenblok met 3 onder- en bovenkasten 
met een totale breedte van circa 170 cm. Daarnaast komt 
een afzuigkapkast met een ingebouwde afzuigkap. Boven het 
aanrechtblad is de wand betegeld. U kiest in de showroom bij 
Witzand zelf de kleur van de kasten, het aanrechtblad en de 
handgrepen. 

Toilet
Het hangcloset op het toilet is van wit porselein en heeft een 
kunststof zitting met deksel. Het reservoir is waterbesparend. 
De wanden zijn betegeld tot 120 cm. Vanaf de tegels tot aan het 
plafond zijn de  wanden behangklaar. In het toilet is een WTW 
afzuigpunt aanwezig. 

Badkamer
In de badkamer is de wastafel van wit porselein en heeft een 
mengkraan. Boven de wastafel komt een planchet met spiegel 
en een aansluitpunt voor een lamp. Naast de wastafel bevindt 
zich een dubbele wandcontactdoos voor het scheerapparaat 
of elektrische tandenborstel. De douche is voorzien van een 
thermostatische douchemengkraan met een glijstangcombinatie 
en douchegarnituur. De tegelvloer in de douchehoek is verdiept. 
In de badkamer is een WTW-afzuigpunt aanwezig. De wanden in 
de badkamer zijn tot plafond betegeld. 

Plafond, wand en vloer
Zoals u kunt zien in de afwerkstaat worden de meeste plafonds 
in uw woning  voorzien van wit spuitwerk. De meeste wanden 
zijn behangklaar. Wilt u de wanden afwerken met sauswerk? 
Dan moeten de wanden eerst geschuurd, voorgestreken en 
glad gemaakt worden. De buitenwanden en de dragende 
binnenwanden zijn uitgevoerd in hout. De overige binnenwanden 
zijn uitgevoerd als lichte scheidingswanden. In de buitenwanden 
kan geschroefd worden. In de binnenwanden dienen eerst 
pluggen gemonteerd te worden voordat geschroefd kan worden. 
Voor de stoffering in de woning, is in de weekkalender een 
moment opgenomen, wanneer u de woning kunt inmeten. Wilt 
u al eerder gordijnen of tapijt bestellen? Dan zijn mogelijke 
maatafwijkingen voor eigen risico!

Ramen en deuren
Alle buitenkozijnen zijn van kunststof. De binnendeurkozijnen 
zijn van staal en de deuren zijn in de fabriek wit afgelakt met 
watergedragen verf. De onderdorpels van de buitendeuren 
zijn van kunststof. Onder de deuren van de badkamer en het 
toilet zitten kunststeen dorpels. Alle buitenkozijnen zijn, met 
uitzondering van de deuren, voorzien van driedubbel isolerend 
glas. Het glas in de deuren wordt uitgevoerd als HR++ glas. 
De draaiende delen worden uitgevoerd als draai-kiep. De 
vensterbanken zijn ongeveer 20 cm diep.

Ventilatie
De ventilatie in de woning wordt geregeld door middel van 
een WTW-installatie. WTW is een afkorting voor ‘warmte 
terugwinnen’. Bij een WTW-installatie wordt de warmte van 
afgevoerde lucht overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde 
lucht. Er is sprake van een constante aanvoer van ‘frisse’ 
buitenlucht en constante afvoer van de ‘vuile’ binnenlucht in de 
woning. U kunt deze installatie bedienen met een 
standenschakelaar in de woonkamer.

Verwarming
De woning heeft op de begane grond vloerverwarming. In de 
badkamer is een elektrische radiator aanwezig. In  de ruimten 
op de verdieping zijn geen radiatoren nodig. Door het verwarmen 
op de begane grond, wtw-installatie en goede isolatie zijn deze 
ruimten warm genoeg . Wilt u het nog iets warmer hebben? Dan 
kunt u bijverwarmen met een elektrische kachel met een laag 
vermogen. Deze elektrische kachel wordt niet bijgeleverd. Let op 
bij het kiezen van vloertegels of tapijt op de begane grond, dat dit 
geschikt is voor vloerverwarming.

Installaties
In de woning is geen gasaansluiting. De elektrische installatie 
loopt vanuit de meterkast en is verdeeld over een aantal groepen 
die naar diverse aansluitpunten gaan. De wandcontactdozen en 
schakelaars zijn ingebouwd, behalve in de meterkast, trapkast 
en de techniekruimte. De woning heeft een beldrukker bij 
de voordeur. In de woning zijn rookmelders aanwezig die zijn 
aangesloten op de elektrische installatie. De woning beschikt 
over een warmtepomp en zonnepanelen, deze zorgen voor 
warm water en verwarming van de woning. Bij de voor- en 
achterdeur zit één aansluitpunt voor een buitenlamp. Daarnaast 
loopt een loze leiding naar de achterzijde van de woning voor 
eventueel extra verlichting in de achtertuin. In de zolder staat de 
warmtepomp met boilervat en de WTW-installatie.

Montagehoogtes
Vanuit de vloer zijn de montagehoogtes ongeveer als volgt:
- Thermostaat ca. 150 cm
- Wandcontactdozen en schakelaars bij het aanrecht ca. 120cm
- Eventuele aansluitpunten televisie en telefoon ca. 30 cm         

- Wandcontactdozen ca. 30 cm
- Schakelaars ca. 105 cm
- Aansluitpunten voor de buitenlampen ca. 220 cm
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Berging en tuin
Buitenberging
De vrijstaande buitenberging van circa 7 m2 bij de woning is van 
hout en niet geïsoleerd. De berging heeft een lichtpunt en een 
wandcontactdoos. De vloer is van beton. 

Bestrating en terrasafscheiding
Het pad naar de voordeur en het terras zijn voorzien van 
grijze betontegels van 30x30 cm. Aan de achtergevel zijn 
terrasschermen van 180x180 cm aangebracht. Ook de 
afscheiding met de openbare weg is aangelegd. U onderhoudt 
deze afscheidingen zelf. 
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RUIMTE AFWERKSTAATRUIMTE AFWERKSTAAT

Vertrek Afwerking wand Afwerking plafond Afwerking vloer

Hal Behangklaar Spackspuitwerk Cementdekvloer

Meterkast Niet afgewerkt Agnes-plafond met afwerkplint NIet afgewerkt

Toiletruimte
Wandtegelwerk tot 
circa 120 cm. Boven 
het tegelwerk behang-
klaar

Tegelwerk Tegelwerk

Woonkamer Behangklaar Spackspuitwerk Cementdekvloer

Keuken/ eethoek
Behangklaar, tegel-
werk tussen aanrecht 
en bovenkasten

Spackspuitwerk Cementdekvloer

Trapkast Niet afgewerkt Niet van toepassing Cementdekvloer

Overloop Behangklaar Verlaagd plafond Houten vloer (geïsoleerd)

Slaapkamer begane 
grond

Behangklaar Spackspuitwerk Cementdekvloer

Slaapkamer eerste 
verdieping

Behangklaar Schilderwerk Houten vloer (geïsoleerd)

Badkamer Wandtegelwerk tot 
plafond Agnes-plafond met afwerkplint Tegelwerk

Technische ruimte Niet afgewerkt (plaat-
materiaal) Niet afgewerkt (plaatmateriaal) Houten vloer (geïsoleerd)
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PLANNING INDICATIEF
De planning hiervoor ziet er als volgt uit:

• 14 juni 2021 start verwijderen asbest

• 21 juni 2021 start sloop

• 28 juni 2021 start bouw

• 23 juli 2021  oplevering woning
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Blokje om

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Bosmaatweg 60

7556 PJ Hengelo

Postbus 877

7550 AW Hengelo

T (074) 255 02 55

F (074) 255 02 77

E blokjeom@duravermeer.nl

Contactpersoon: 

Miriam Schreurs

Klantadviseur ProWone

T  0545-28 50 91

E  miriam.schreurs@prowonen.nl


