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Technische omschrijving boerderij d.d. 18 september 2021
1. Wijziging op pagina 6: hier wordt bij de kruipruimte beschreven dat er een thermisch
verzinkte matomranding in de vloer wordt opgenomen van bouwnummer 1. Dit is
echter niet het geval. De omschreven matomranding past niet bij de toegepaste
renovatievloer met vezelcementplaat. Het vloerluik wordt op gelijke hoogte
aangebracht met de bovenzijde van de omliggende vloerplaat.
2. Toevoeging op pagina 6: De tekst over het kruipluik suggereert dat er maar één luik
wordt toegepast, maar er zijn, conform de verkooptekening, twee kruipluiken in
woning 1 aanwezig.
3. Wijziging op pagina 7: hier wordt een kantplank beschreven. Deze kantplank wordt
uitgevoerd als gemetselde rollaag.
4. Wijziging op pagina 8: hier wordt beschreven dat de wangen van de dakkapellen aan
de binnenzijde worden voorzien van sausklaar stucwerk. In de badkamer is dat niet
het geval, daar worden de wangen casco opgeleverd, dus zonder (sausklaar)
stucwerk.
5. Toevoeging op pagina 8: de loggia’s worden voorzien van een noodoverstort. Deze
noodoverstort wordt door de gevel naar buiten gebracht.
6. Wijziging op pagina 16 (kleuren- en materialenstaat, exterieur woningen): de
dakdoorvoeren worden uitgevoerd in de kleur rood/oranje in plaats van grijs/zwart.
Daarmee worden ze qua kleur afgestemd op de kleur van de dakpannen.
7. Wijziging op pagina 17 (kleuren- en materialenstaat, interieur woningen): de natte
ruimtes (badkamer, toilet) worden casco opgeleverd. Derhalve worden er geen
dorpels ter plaatse van de natte ruimtes aangebracht.
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Verkooptekeningen d.d. 21 juli 2021
1. In tegenstelling tot hetgeen op de verkooptekeningen van bouwnummer 3 is
weergegeven, worden er ventilatieroosters opgenomen in het glasvlak van de
dubbele deur, naar de onbenoemde ruimte, in de voorgevel.
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