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Voorwaarden zonwering:
Het aanbrengen van zonwering is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden conform opgave architect:
• De privé-gedeelten van het appartementengebouw kunnen worden voorzien van screens (verticaal). De kozijnen
die kunnen worden voorzien van screens zijn aangegeven op deze tekening met voorwaarden zonwering en maakt onderdeel uit van de
verkoopdocumentatie;
• Bij de woningen met een baksteenkleur Loire (lichtrood) krijgen de geleiders van de screens de kleurcode RAL 7012 (grijs); Zie hiervoor ook de
hierboven getekende gevels;
• Bij de woningen met een baksteenkleur Dommelrood (donkerrood) krijgen de geleiders van de screens de kleurcode RAL 7016 (antraciet). Zie
hiervoor ook de hierboven getekende gevels;
• Bij alle woningen het volgende type doek: Renson doek +; grey sand sc0110 (lichte zijde naar binnen)
• De screens worden bevestigd op het kozijn (niet op het metselwerk). Hiervoor moeten verstevigingen zijn
opgenomen in het kozijn (dit kan niet achteraf). Zie hiervoor de kopersoptielijst;
• Knikarmschermen, markiezen e.d. zijn niet toegestaan.

Linker zijgevel (1:100)

Ook na oplevering moet er voldaan worden aan deze voorwaarden indien u screens wilt (laten) aan brengen. Indien u wilt
afwijkingen op dit reglement, moet dit worden voorgelegd aan de VvE (Vereniging van Eigenaren). Bij plaatsing van een zonwering
op een van de optionele posities is bevestiging in het metselwerk na oplevering niet toegestaan i.v.m. constructieve uitgangspunten.
basis positie zonwering

Zonwering reglement

optionele positie zonwering

Kopersoptielijst
Het is mogelijk om elektrisch bedienbare screen(s) te kiezen, zodat bij oplevering alles functioneert.
U kunt ook kiezen voor de voorbereidende voorzieningen (verstevigingen in kozijnen en loze leidingen t.b.v. elektra), zodat u
later alsnog de screens kan laten aanbrengen onder de hierboven genoemde voorwaarden.
Laat u informeren door uw kopersbegeleider.
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