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Aan deze folder kunnen geen rechten 
worden ontleend. De afbeeldingen en 

artists impressions zijn uitsluitend 
bedoeld als voorbeeld en daardoor 

niet bindend voor het eindresultaat. 
Alle informatie, dus ook prijzen en 

materialen, kan aan verandering 
onderhevig zijn. Niets uit deze folder 

mag worden gepubliceerd, verveel-
voudigd of verspreid zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van 
Architecten Plus.

Inhoud 1 woning 575 m³  (excl. carport)

Gebruiksoppervlak 167 m²

MATERIAAL
-   Palenfundering van beton
-   Opbouw gevels:  

keramische steen, luchtspouw, 
PIR isolatie, kalkzandsteen 
binnenspouwbladen (totaal Rc = 5,0)

-   Begane grondvloer:  
geïsoleerde kanaalplaatvloer Rc=4,0

-   Verdiepingsvloer en zoldervloer: 
kanaalplaatvloeren

-   Binnenwanden van cellenbeton
-   Kozijnen (volgens politiekeurmerk):  

kunststof met HR++-beglazing
-   Dak: geprefabriceerde isolatieplaten 

met Rc = 6,0
-  Dakpannen: keramisch
-   Goten: geheel omtimmerd
-   Vurenhouten trap naar de verdieping en 

zolder
-   Binnenkozijnen: staal met houten 

opdekdeuren

AFWERKING
-  Muren behangklaar
-   Toilet en badkamer compleet betegeld 

en voorzien van sanitair
-   Vloeren uitgevoerd als cementdekvloer 

met vloerverwarming.
-   Plafonds begane grond en verdieping 

gespact.

INSTALLATIES
-   Lucht/water warmtepomp
-   Mechanische ventilatie  

(mechanische afzuiging, natuurlijke 
toevoer verse lucht)

-   Vloerverwarming: begane grond en 
verdieping

-  Complete elektrische installatie
-  Complete waterinstallatie
-  Complete rioleringsinstallatie
-   Compleet sanitair in toilet en badkamer

NIET OPGENOMEN KOSTEN
-  Keuken
-   Bestrating op eigen erf en tuininrichting
-  Drainage

OVERIGE INFORMATIE 
TJALK

MEER WETEN? 

RIANT ÉN 
SFEERVOL 

WONEN

Een zeer duurzame en kwali-
tatief goede woning. Energie-
prestatienormering (EPN) van 
0,0. Legeskosten en aan-
sluitkosten nuts in bouwprijs 
inbegrepen.

Aanpassingen of wensen 
zijn makkelijk te bespreken. 



TYPISCH JAREN ‘30 
Fraai en riant wonen, dat kenmerkt een jaren ‘30-woning.  
Met authentieke details van de vooroorlogse bouwkunst,  
zoals grote overstekende goten en een ruime erker.  
De boeien zijn van hout en de kozijnen van kunststof met een 
verdiept profiel en houtnerfstructuur. Mooi én duurzaam!

PLATTEGROND

1E VERDIEPING

Loop je naar boven dan biedt de ruime over-
loop je toegang tot drie royale slaapkamers. 
In de master bedroom is een eigentijdse 
inloopkast meegenomen in het ontwerp.
 
Comfortabel leven
De badkamer is standaard voorzien van een 
douche, wastafel en vrijhangend toilet.
En voor de liefhebbers is er voldoende vrije 
ruimte voor een heerlijk ligbad. Maak je 
woning helemaal naar jouw zin!

2E VERDIEPING

Ook de zolder bereik je met een vaste trap. 
Wil jij twee extra kamers om te slapen, 
te werken of te chillen? Met enkele kleine  
aanpassingen is dit eenvoudig te realiseren.

Energiezuinig wonen
De totale woning is voorzien van HR++-glas 
en dikke spouw- en dakisolatie. Kortom: een 
comfortabel huis met een mooie uitstraling!

Schaal 1:100

OPTIES
Tjalk bevat in basis alles voor een heerlijke duurzame woning - 
optioneel is deze aan te vullen met diverse ingrepen die passen 
bij jouw woonwens. Vraag naar de opties!

BEGANE GROND

Heerlijk gezinshuis
In deze eigentijdse variant met schildkap ben 
je in de grote woonkamer en open keuken 
met openslaande tuindeuren zeker van veel 
daglicht. Door het ruimtelijke gevoel is het 
goed toeven voor het hele gezin.

Wonen zoals jij dat wilt
De woning is standaard voorzien van een 
grote garage. Wil je een bijkeuken, carport 
of een verlenging van de woonkeuken? Dat 
kan; je kiest zelf de indeling die past bij jouw 
woonwens.
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