
8 
halfvrijstaande  
huizen aan het water

unieK & volledig 
woonKlaar
naar jouw sMaaK!

Keuken, 
Badkamer, 

Vloer- en 
Wandafwerking
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Ready foR living

Als het huis is opgeleverd komt 
een klusjesman nog je lampen 
en schilderijen ophangen. Je 
hoeft zelf dus helemaal niets te 
doen: volledig ontzorgd

UNIeK
een woonklaaR huis, alles inbegRepen in de veRkooppRijs

Bij de meeste ontwikkelaars koop je een huis zonder afwerking. 
Dus zonder keuken, zonder vloer, met onafgewerkte wanden. 
Mocht er afwerking mogelijk zijn is dit vaak tegen meerprijs.

Niet bij het Living In-concept van ReadyforLiving. Alle afwerking, 
zoals keuken, badkamer, wanden en vloer, is onderdeel van 
de verkoopprijs. Na de koop kun je zelf in onze showroom 
uitzoeken wat je wilt hebben: bijvoorbeeld de finish van de 
vloer en de kleur van de keuken. Een aantal woonsferen vormen 
hierbij de leidraad. Zo wordt jouw huis volledig afgewerkt op de 
manier die jij wilt, nog voor de oplevering. 



aLLe VOORdeLeN VaN Het CONCePt

 Geen ‘dubbele 
lasten’ in 
klusperiode

Volledig naar 
jouw smaak

 De woning en 
de afwerking zijn 
onderdeel van de 
verkoopprijs dus 
100% te financieren!

Geen tijd kwijt 
om te klussenZeer luxe afwerking

Na oplevering, 
direct wonen 

+

+

+

+

+

+



✓

Franse 

balkons

✓

Huisnummers 

met verlichting
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aRtist impRession 
VOORzIjde

8 complete twee-onder-één-
kap woningen met een tuin 

aan het water

✓

Keuken met 

inbouwapparatuur en 

een luxe granieten 

werkblad

✓

Lamelparketvloer 

op de begane grond, 

laminaatvloer met v-groef op 

de eerste verdieping, beide 

voorzien van 5 cm hoge 

MDF-plinten in wit ✓

Vloerverwarming 

begane grond en 1ste 

verdieping



✓

Gladde 

wandafwerking, 

wit gesausd

✓

Openstaande 

deuren aan de voor- 

en achterkant

✓

Badkamer met luxe 

tegelwerk, Villeroy & Boch 

Subway 2-sanitair, Grohe 

thermostaatkranen en 

een designradiator

✓

Klusjesman voor 

een halve dag

✓

Oprit is aangelegd  

incl. beukenhaag
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Een mooie, weidse stad. Dat is Lelystad. 
Een jonge stad aan het IJsselmeer.
Witte zeilen op het blauwe water, eindeloze vergezichten.
Centraal gelegen: zo in Zwolle, Almere en Amsterdam. 
Zowel met de auto als de trein. 
Een mooie kindvriendelijke omgeving: veel groen, ruimte om 
erop uit te trekken. Wandelen in het bos of op pad met de fiets 
of de boot... 

 lelystad / 

de wind in je haar

Met de tReIN
lelystad – amsteRdam CentRaal 39 MIN.
lelystad – Zwolle 26 MIN.
lelystad – almeRe CentRum 14 MIN.
lelystad – sChiphol 45 MIN. 

Welkom in Lelystad
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 beleef hotspots lelystad / 

de Rede van 
bataviahaven
Gewoon goed en 
verrukkelijk eten. 
Heerlijk terras aan 
de Bataviahaven. 
Van een toptosti van 
tramezzino-brood tot 
aan een mooie kreeft! 
www.derede.nu

steigeRhout lelystad
Op zoek naar stoere meubels voor 
in de tuin? Mark van der Horst 
maakt ze voor je op maat! 
www.steigerhoutlelystad.com 

RestauRant applaus
Niet voor niets aanbevolen in de 
‘Lekker 500’: Restaurant Applaus 
in theater ‘De Agora’. Laat je 
verrassen door het vijfgangen 
surprisemenu van topkok Martijn 
van Wegen, of neem een goed glas 
wijn met fingerfood. Nu ook open 
voor lunch. 
www.restaurantapplaus.nl

bataviastad
Voor de toevalstreffer 
in fashion, lederwaren 
en interieur! 
Mooie merken voor 
scherpe prijzen. 
www.bataviastad.nl 

haCo wonen & slapen
Een loungebank voor het ideale ‘dvdtje kijken’ of  

helemaal het interieur laten stylen? Je krijgt nu 10% korting 
bij Haco Lelystad en een professionele interieur styliste is 

beschikbaar voor kopers van ‘Living in Warande’. 
www.haco.nu

5
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5
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Warande is vrijheid!

15 min5 min 10 min

Op loopafstand ligt natuurreservaat 

Oostvaardersplassen. In de wijk Warande is 

Kindcentrum Warande met basisonderwijs en 

kinderopvang. Ook is goede eerstelijnszorg, 

zoals een huisarts, tandarts en een 

verloskundige, in de buurt aanwezig.

Living in Warande bestaat uit twee fases en is 

gelegen aan de autoluwe Penningkruidstraat. 

De eerste fase, 13 rijwoningen, is inmiddels 

succesvol verkocht. De tweede fase bestaat uit 

8 halfvrijstaande huizen aan het water. 

De huizen hebben een zonnige, frisse 

uitstraling door het gebruik van een lichte 

gevelsteen en witte kozijnen. Opvallend zijn 

de witte gevelelementen, Franse balkons, 

openslaande deuren en verdiepinghoge ramen. 

De huizen staan op een kavel van tussen de 268 

en 292m2 en zijn circa 122 m2 groot. Optioneel 

is een uitbouw aan de achterzijde van 2,4 

meter. De woningen zijn uitgevoerd met een 

berging, tegen geringe meerprijs is een ruime 

garage mogelijk. 

Een weidse en groene 
woonwijk: dat is Warande. De 
buurt ligt aan de zuidkant van 
Lelystad en wordt gekenmerkt 
door veel water, park en het 
aangrenzende bos Hollandse 
Hout.
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Bouwnummer

7

Bouwnummer

8

Bouwnummer

6

Bouwnummer

5

Bouwnummer

4

Bouwnummer

3

Bouwnummer

2

Bouwnummer

1

waRande ligt…

 • 5 minuten fietsen van het bos
 •  10 minuten van de wilde paarden en damherten  
in de Oostvaardersplassen
 •  Een kwartiertje fietsen of een kleine 10 minuten 
autorijden van het stadshart
 • 40 autominuten van Amsterdam

Lees meer op: www.lelystad.nl/warande

situeRing/ 

Elke woning heeft aan de voorzijde een 

volledig aangelegde tuin. Deze is voorzien 

van een beukenhaag en een eigen betegelde 

oprit/parkeerplaats. Hier is ruimte voor één 

of twee auto’s. In de omgeving is voldoende 

parkeergelegenheid voor bezoekers.
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impRessie / 

8 twee-onder-
één-kap woningen  Living in Warande

Tegenover de eerste fase van Living in Warande, 13 
complete ééngezinswoningen, komen 8 royale vrijstaande 
huizen. Opvallend is de zonnige en frisse architectuur van 
de woningen, door het gebruik van een lichte gevelsteen 
en witte kozijnen. Verder zien we bijzondere witte 
gevelaccenten en verdiepinghoge ramen. Het plan ligt aan 
de autoluwe Penningkruidstraat. 

De tweekappers zijn voorzien van voldoende parkeerruimte op eigen terrein. 

Optioneel is een garage op de locatie van de ruime gemetselde buitenberging, die 

tegen de woning aanstaat. De voortuinen worden zeer compleet opgeleverd, voorzien 

van een beukenhaag en betegelde oprit. 

Een speels beeld ontstaat door de lichte verspringing tussen de ‘koppels’ van huizen, 

hierdoor ontstaat bij enkele woningen een grotere voortuin, bij andere juist de ideale 

plek om een extra auto te parkeren. De huizen kunnen optioneel aan de achterkant 

worden uitgebouwd, hiermee groeit het woonoppervlak tot 135 m2. 



impRessie /



luxuRy living 
IN tyPe KONINKsPaaRd

Dit huis is vernoemd naar het 
Konikpaard, de wilde paarden 
in de Oostvaardersplassen

Warande L e L y s t a d  /  N º 1 2

Vloeroppervlakte: 122 m2

Kavel: circa 268 m2

Vooringang, vanaf het tuinpad

Extra zijraam in de living

Lichte living met open keuken en 2x openslaande deuren

3 slaapkamers

Vloerverwarming op begane grond en eerste verdieping

Compleet afgewerkt naar jouw smaak

Tuin aan het water, op het zuidwesten

Royale berging 5 m2

 impRessie / 

Konikpaard
 Halfvrijstaande woning met vooringang

4x 
 beschiKbaar

Bouwnr.

7
Bouwnr.

8
Bouwnr.

6
Bouwnr.

5
Bouwnr.

4
Bouwnr.

3
Bouwnr.

2
Bouwnr.

1



Veel eigen keuze mogelijk bij Living in Warande, blader snel naar pagina 20
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Opvallend aan type Konikpaard is de ingang aan de 
voorzijde. Aan de zijkant van de woning ligt de gemetselde, 
ruime berging. Op deze locatie is ook een garage mogelijk.

Via de vooringang kom je in de hal met toilet, meterkast en trap naar de eerste 

verdieping. De living is fraai breed en heeft openslaande deuren naar zowel de voor- als 

achtertuin. Optioneel is de woonkamer te vergroten met een uitbouw van 2,4 meter. 

Deze woning wordt geleverd met complete afwerking als onderdeel van de verkoopprijs. 

Er is gerekend met aan de voorzijde van het huis een complete, luxe keuken voorzien 

van granieten werkblad en inbouwapparatuur. De keuken biedt voldoende ruimte voor 

een gezellige eethoek. De lamelparketvloer en de keuken kun je naar eigen smaak 

uitzoeken in onze showroom. De Living-In-woonsferen Pure, Luxury en Mix and Match 

kun je hierbij gebruiken als inspiratie. 

De eerste verdieping bestaat uit drie ruime slaapkamers een complete badkamer met 

tweede toilet, douche met easydrain en wastafel. Het voorgestelde sanitair is van 

Villeroy & Boch en de (thermostaat)kranen van Grohe. De bovenste verdieping is een 

ruime bergzolder van 26,5 m2 (met aansluiting voor de wasmachine). Deze ruimte is zo 

om te toveren tot een kantoor, hobbyruimte of thuisbioscoop. Met de optionele dakkapel 

ontstaat er een vierde of vijfde slaapkamer.

 plattegRonden / binnenkijken

Konikpaard
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Keuken

Entreehal

Toilet
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‹—  3170 mm —› ‹—  1100 mm —›

‹—  1750 mm —›
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Slaapkamer 1

Slaapkamer 3

Overloop

Slaapkamer 2

Badkamer
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‹—
  3300 m
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›

‹—
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m
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‹—
  2400 m

m
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›

Optie Uitbouw

begane gRond / eeRste veRdieping / tweede veRdieping /



luxuRy living 
IN tyPe KONINKsPaaRd

Vloeroppervlakte: 122 m2

Kavel: 268 tot 292 m2, aan het water

Zij-ingang, vanaf de oprit

Fijne lichte living met open keuken en 2x openslaande deuren

3 slaapkamers

Vloerverwarming op begane grond en eerste verdieping

Compleet afgewerkt naar jouw smaak

Tuin met zuidwest-ligging aan het water

Royale berging 5 m2

 impRessie / 

edelhert
 Halfvrijstaande woning met zij-ingang

4x 
 beschiKbaar

Bouwnr.

7
Bouwnr.

8
Bouwnr.

6
Bouwnr.

5
Bouwnr.

4
Bouwnr.

3
Bouwnr.

2
Bouwnr.

1

Ook dit huis is vernoemd naar 
een bekende ‘bewoner’ van de 
Oostvaardersplassen
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 plattegRonden / binnenkijken

edelhert
Door de zij-ingang heeft type Edelhert een vrijere voortuin. 
Deze is bijvoorbeeld te gebruiken als extra parkeerplaats. 
In de hal vinden we de wc en de trap naar boven. Aan de 
zijkant van het huis ligt een ruime berging, hier is optioneel 
een garage van te maken.

De royale living heeft openslaande deuren aan de voor- en achterkant. Net als ieder 

huis van ReadyforLiving wordt deze volledig naar jouw smaak afgewerkt binnen 

de verkoopprijs. Er is gerekend met een luxe keuken met granieten werkblad en 

inbouwapparatuur aan de voorzijde van de woning. Optioneel is aan de tuinkant een 

uitbouw te realiseren van 2,4 meter. Het woonoppervlak groeit dan naar 135 m2.

Boven: drie slaapkamers en een complete badkamer met tweede toilet. De bovenste 

verdieping (met aansluiting voor een wasmachine) is door de toepassing van een 

dakkapel (optie) ook te gebruiken als vierde of vijfde slaapkamer of kantoor aan huis.

De begane grond en de eerste verdieping worden comfortabel verwarmd met 

vloerverwarming. De woning is volledig naar eigen smaak af te werken, de woonsferen 

Pure living, Luxury living en Mix & Match living kunnen helpen je eigen wensen vorm 

te geven. 
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Keuken
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Woonkamer
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Overloop

Slaapkamer 1
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‹—  2970 mm —›

Slaapkamer 2
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  4100 m
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›
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Badkamer
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  2200 m

m
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‹—  2330 mm —›
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m
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m
 —

›

Optie Uitbouw

begane gRond / eeRste veRdieping / tweede veRdieping /
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youR ChoiCe living
precies zoals jij het wilt!

yOUR CHOICe

 living in stijl / 

Volledig woonklaar naar jouw smaak!

Om dit te bepalen hebben wij een 

luxe basis neergelegd waarmee we 

gaan rekenen. Veel keuzevrijheid in 

afwerking en materialisering blijft 

aanwezig. In basis krijg je bij elke 

twee-onder-één-kapwoning van 

Living in Warande:

 Een luxe keuken met granieten werkblad 

en vijf inbouwapparaten

 Gladde wandafwerking op de begane 

grond en eerste verdieping, wit gesausd

 Villeroy & Boch sanitair en Grohe kranen

Luxe tegelwerk 30x60 cm voor de wand 

en 60x60 cm voor de vloer 

 Eiken lamelparketvloer met 5 cm hoge, 

witte MDF-plint op de begane grond

 Cleanfloor laminaatvloer met 5 cm hoge, 

witte MDF-plint op de eerste verdieping

Maak kennis met de woonsferen van Living In. Elke woning van 
ReadyforLiving Projectontwikkeling wordt gebouwd volgens het Living 
In-concept: alle afwerking, naar jouw smaak, is onderdeel van de 
verkoopprijs.



1
puRe living

landelijk en stoer

2
luxuRy living

modern en luxe

LUXURy

3
mix & matCh living

kleurrijk en bijzonder

MIX & MatCHyOUR CHOICe PURe

heel veel keuZe mogelijk / Bezoek onze 3000 m2 grote showroom en laat je inspireren!

De verschillende woonsferen geven 

handvatten voor jou als koper. Je kunt 

hier in mixen, maar ook heel andere 

materialen en producten uitzoeken in 

onze 3000 m2 grote showroom in Lelystad. 

Zo zijn er bijvoorbeeld 8 verschillende 

soorten laminaatfinishes beschikbaar bij de 

voorgestelde vloer. 

De voorgestelde keuken is te verkrijgen  

in mat en hoogglans, in tientallen kleuren. 

Alles binnen de verkoopprijs, en dus  

100% financierbaar!
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jouw eigen keuZe /

your Choice

jOUW 
eIgeN sMaaK

Your Choice gaat uit van jouw eigen smaak.  
Waar de woonsferen Pure, Luxury en Mix & Match  
zijn samengesteld door onze stylist, kun jij alles zelf 
uitzoeken in onze 3000 m2 grote showroom.



omdat jij het beste weet hoe je wilt wonen!

Uiteraard is het mogelijk delen van 

de woonsferen op de volgende 

pagina’s te gebruiken: bijvoorbeeld de 

keuken uit de woonsfeer Luxury living en de 

badkamer van Pure living. 

Wij hebben met het vaststellen van de 

verkoopprijs gerekend met de volgende 

onderdelen:

 ›  Luxe keuken met 5 inbouwapparaten en een 

granieten werkblad

 ›  Badkamer met grote tegels, Villeroy & Boch 

Subway-2 sanitair, designradiator en Grohe kranen

 ›  Gladde wandafwerking, wit gesausd

 ›  Een eiken lamelparketvloer met 5 cm hoge witte 

MDF-plint op de begane grond 

 ›  Een laminaatvloer met V-groef en 5 cm hoge witte 

MDF-plint op de eerste verdieping

We nodigen je graag uit in onze showroom aan 

de Schoepenweg 35 in Lelystad om met onze 

adviseur de ideale afwerking voor jouw huis 

samen te stellen. 

Laat je alvast inspireren op de volgende 

bladzijden door de verschillende woonsferen.
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NatUURLIjK 
aUtHeNtIeK 

& RUW

Pure living is de eerste woonstijl van Living In. Pure living staat 
voor warme en stoere materialen zoals hout en linnen. Mooie tinten 
taupe, grijs en off-white. Een comfortabele plofbank, rijke kussens 
en een gezellig dienblad met kaarsen. Ook is er plek voor dat mooie 
brocantekastje…



 woonsfeeR #1 /

Pure Living

het gevoel van puRe living hebben wij veRtaald  
naaR een keuken, een badkameR en een vloeR

De ‘pure’ keuken is voorzien van 

een houtstructuur en heeft een 

landelijke uitstraling. De keuken 

is beschikbaar in diverse kleuren en 

voorzien van laden en deuren met een luxe, 

‘softclose’ sluiting. Standaard wordt de 

keuken uitgevoerd met 5 inbouwapparaten: 

een kookplaat, combi ovenmagnetron, 

volledig geïntegreerde vaatwasser, afzuigkap 

en koelkast met vriesvak. Het werkblad 

is gemaakt van sober, dik graniet. De 

badkamer heeft een mooie vloer van 60x60 

tegels in een natuurtint. Op de wand wordt 

een 30x60 tegel toegepast. Luxe items 

vormen de Easy-drain, het vrijhangende 

toilet, Villeroy & Boch Subway 2-sanitair en 

Grohe thermostatische douchemengkraan. 

Eyecatcher: de prachtige achterwand in de 

douche geeft je dat luxe spagevoel! 

Alle wanden op de begane grond en eerste 

verdieping worden glad afgewerkt en wit 

gesausd. Op de begane grondvloer komt robuust 

eiken lamelparket, op de eerste verdieping een 

prachtige houtstructuurlaminaat. Niet van een 

massieve vloer te onderscheiden. Beide vloeren 

worden afgemaakt door een luxe, 5 centimeter 

hoge, witte MDF-plint.

Puur en cosy… Zo fijn kan je nieuwe thuis zijn!
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 woonsfeeR #2 /

Luxury Living

WeeLdeRIg
desIgN &

HeeRLIjK LUXe

De tweede woonstijl van Living In heet Luxury living. Het luxe 
leven, een glas wijn drinken in de lobby van een designhotel… 
We zien designitems, maatwerkmeubelen en strakke lijnen. 
Rijke materialen zoals leer, chroom, hoogglans wit en zijde. Het 
kleurenpalet is zwart, wit, donkerbruin, brons en kan worden 
gecombineerd met een ‘knalkleur’ zoals geel. 



Zo Ziet luxuRy living eRuit…

De ‘luxe’ keuken is highglossgelakt 

en is, zowel aan de binnen- als 

aan de buitenkant, leverbaar in 

verschillende kleuren. Ook deze keuken is 

standaard voorzien van 5 inbouwapparaten: 

een kookplaat, combi ovenmagnetron, 

volledig geïntegreerde vaatwasser, afzuigkap 

en koelkast met vriesvak. Het werkblad: 

weelderig graniet!

De badkamer wordt luxe afgewerkt met 60x60 

tegels in donkergrijs en witte tegels van 

30x60 centimeter groot. Achter de douche 

wordt het chique, donkere accent doorgezet. 

De badkamer heeft geen douchebak of putje 

maar een luxe Easy-drain in de vloer. Het 

hotelgevoel komt verder tot uiting bij het luxe 

sanitair van Villeroy & Boch, het vrijhangende 

toilet en de Grohe thermostatische 

douchemengkraan. Een weelderig gevoel 

geven de warme badhanddoeken door de 

toegepaste designradiator.

Alle wanden worden standaard glad afgewerkt 

en wit gesausd. Op de vloer komt op de begane 

grond een mooi eiken lamelparket met een 

prachtige, 5 centimeter hoge, MDF-plint. 

De slaapverdieping krijgt in dit sfeerpakket 

een whithwash laminaat, passend bij het 

luxe woongevoel. De vloer is voorzien van 

een V-groef en plankenstructuur. Ook hier 

wordt de vloer afgewerkt met een hoge plint: 

helemaal àf!

Het luxe leven bereikbaar…
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zO KLeURRIjK 
aLs jIj BeNt

Onze derde smaak heet Mix & Match. Mix & Match living is lekker 
gek en anders dan de buren… Onverwachte kleurcombinaties 
komen samen met persoonlijke en opvallende items. Een 
‘eclectische’ stijl met felle dessins en kleuren als geel en turkoois. 
Thuis op vakantie!



 woonsfeeR #3 /

Mix & Match

Zo hebben wij mix & matCh veRtaald

Een keuken in een matte afwerking 

met een stoer granieten werkblad. 

De keuken is voorzien van 5 inbouw-

apparaten waaronder een vaatwasser en 

combi ovenmagnetron en heeft luxe ‘softclose’ 

sluitingen. Een fijne keuken als middelpunt van 

het familieleven, tijd voor verrukkelijk eten!

Eyecatcher in de Mix & Match badkamer is 

de gekleurde achterwand bij de douche. Ook 

deze badkamer wordt standaard geleverd 

met sanitair van Villeroy & Boch, prachtige 

grote vloertegels van 60x60 centimeter, een 

designradiator en thermostaatkranen  

van Grohe. 

De wanden op de begane grond en de 

slaapverdieping zijn glad afgewerkt en wit 

gesausd. Bij Mix & Match zien we op de begane 

grond een prachtige eiken lamelparketvloer. 

Boven denken we aan een laminaatvloer met 

V-groef in een licht houtkleur. Wij maken de 

vloer, boven en beneden, af met een luxe, 5 cm 

hoge witte MDF-plint.

Lekker anders, dat past bij ons!
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buitenentRee

Bij de voordeur wordt een buitenlichtpunt (met 

schakelaar in de hal) aangebracht.

begane gRond
hal

De wanden worden glad afwerkt en gesausd 

opgeleverd in de kleur wit. Het plafond 

wordt met spuitwerk afgewerkt. In de 

hal wordt een meterkast geplaatst. Deze 

wordt ingericht en afgewerkt volgens de 

eisen van de desbetreffende nutsbedrijven. 

De trap naar de verdieping is een dichte 

houten trap. De voordeur met glas wordt 

voorzien van het nodige hang- en sluitwerk, 

bestaande uit een meerpuntssluiting met 

profielcilinder en scharnieren, die voldoen 

aan inbraakwerendheidsklasse 2 van 

het Bouwbesluit. Er wordt een lichtpunt 

aangebracht met schakelaar. Tevens 

een schakelaar voor het lichtpunt op de 

overloop ter plaatse van de eerste verdieping 

en een schakelaar ten behoeve van het 

buitenlichtpunt. In de hal wordt een enkele 

wandcontactdoos aangebracht.

toiletRuimte

De vloer wordt afgewerkt met 60 × 60 cm 

vloertegels. Tussen het toilet en de hal wordt 

een dorpel aangebracht.

De wanden worden rondom betegeld met 

wandtegels met een afmeting van 30 × 60 cm 

tot 120 cm boven de vloer. De wandgedeelten 

boven het tegelwerk worden van spuitwerk 

voorzien, evenals het plafond. Er wordt een 

hangend toilet van het merk Villeroy & Boch 

Subway 2 aangebracht, evenals een fontein 

met fonteinkraan van Grohe. Er wordt een 

lichtpunt met schakelaar aangebracht. De 

toiletruimte wordt mechanisch geventileerd.

woonkameR

De wanden worden glad afwerkt en 

gesausd opgeleverd in de kleur wit. In de 

woonkamer wordt een loos aansluitpunt voor 

de kabeltelevisie en een loos aansluitpunt 

voor de telefoon aangebracht. Het plafond 

wordt met spuitwerk afgewerkt. In de 

woonkamer worden twee lichtpunten met 

gescheiden schakelaars en vier dubbele 

wandcontactdozen aangebracht. Voor het 

lichtpunt op de achtergevel wordt een 

schakelaar aangebracht. Tevens wordt onder 

de trap in de woonkamer een verdeler voor 

de vloerverwarming geplaatst. De gewenste 

basistemperatuur wordt ingesteld via een 

kamerthermostaat.

In de achtergevel worden dubbele openslaande 

tuindeuren geplaatst.

 afweRking peR veRtRek / 

Type: edelhert en Konikpaard



keuken

De wanden worden glad afwerkt en gesausd 

opgeleverd in de kleur wit. Het plafond wordt 

met spuitwerk afgewerkt. In de keuken worden 

een lichtpunt, drie dubbele wandcontactdozen 

en een meerstandenschakelaar ten behoeve 

van de mechanische ventilatie aangebracht.

Standaard wordt er een keuken aangebracht. 

Keuzemogelijkheid uit verschillende 

kleuren fronten. De keuken wordt voorzien 

van 5 inbouwapparaten en een granieten 

werkblad. De keuken ziet er uit conform de 

sfeerimpressies in de brochure. Voor meer 

informatie over de keukens kunt u een 

afspraak maken met Totalproject te Lelystad

Totalproject

Schoepenweg 35

8243 PX Lelystad

Telnr: 0320-211579

buitenbeRging

De wanden van de berging bestaan uit 

geïsoleerde halfsteens gemetselde muren. De 

vloer is een betonvloer op zand. Het platte dak 

is een ongeïsoleerde houten dakconstructie 

voorzien van bitumineuze dakbedekking. De 

berging wordt voorzien van een lichtpunt met 

schakelaar en een dubbele wandcontactdoos.

1e veRdieping
oveRloop

De wanden worden glad afwerkt en gesausd 

opgeleverd in de kleur wit. Het plafond wordt 

met spuitwerk afgewerkt. Er wordt een 

lichtpunt met wisselschakelaar aangebracht, 

geschakeld met de schakelaar in de hal op 

de begane grond en er wordt een schakelaar 

aangebracht voor het lichtpunt op de zolder. 

Tevens wordt er een enkele wandcontactdoos 

in combinatie met één van de eerder 

genoemde schakelaars aangebracht.

slaapkameRs 

De wanden worden glad afwerkt en gesausd 

opgeleverd in de kleur wit.  Het plafond 

wordt met spuitwerk afgewerkt. Onder de 

raamkozijnen, daar waar zich een gemetselde 

borstwering bevindt, worden natuursteen 

composiet vensterbanken breed 25 cm 

aangebracht. In slaapkamer 1 wordt een loos 

aansluitpunt voor de kabeltelevisie en een loos 

aansluitpunt voor de telefoon aangebracht. 

De slaapkamers worden voorzien van een 

lichtpunt met schakelaar en twee dubbele 

wandcontactdozen. Slaapkamer 1 wordt 

voorzien van drie dubbele wandcontactdozen.

badkameR

De vloer wordt afgewerkt met 60 × 60 cm 

vloertegels. De wanden worden rondom tot 

aan het plafond betegeld met wandtegels met 

een afmeting van 30 × 60 cm. Het plafond 

wordt met spuitwerk afgewerkt.

 afweRking peR veRtRek /

tweekappers Living in Warande
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01 PEiL 
Als peil wordt aangehouden de 

bovenkant van de afgewerkte 

begane grondvloer van de woning. Dit peil zal 

worden uitgezet op aanwijzing van de daartoe 

bevoegde overheidsinstanties.

02FuNDERiNG 
De fundering van de woning 

bestaat uit palen en balken 

van gewapend beton. De aanlegdiepte en 

technische uitvoering van de fundering 

wordt op aanwijzing van de constructeur 

en in overleg met de dienst bouw- en 

woningtoezicht van de gemeente Lelystad 

uitgevoerd.

03CONSTRuCTiE
De begane grond- en 

verdiepingsvloeren van de 

woning worden uitgevoerd in beton. Voor 

zover niet anders omschreven worden de 

vloeren voorzien van een cementdekvloer. 

De badkamer wordt voorzien van een tweede 

hangend toilet, Easydrain, wastafel met 

spiegel en design radiator. Het sanitair is van 

het merk Villeroy & Boch Subway 2 en de 

kranen van het merk Grohe.

Er worden twee lichtpunten aangebracht, 

waarvan één boven de wastafel, te bedienen 

middels gescheiden schakelaars in de badkamer. 

Naast de wastafel wordt tevens één enkele 

wandcontactdoos aangebracht. 

De badkamer wordt op mechanische wijze 

geventileerd te bedienen middels een 

meerstandenschakelaar. Tussen badkamer en 

hal wordt een dorpel aangebracht.

2e veRdieping
ZoldeR

Op de zolderruimte is afwerking niet van 

toepassing. De onderzijde van de groene 

dakplaten en het dakhout blijven onbehandeld. 

Rond het trapgat wordt een traphekje 

gemonteerd. De zolder wordt voorzien van een 

lichtpunt met wisselschakelaar, geschakeld 

met de schakelaar op de overloop en een 

dubbele wandcontactdoos. Op de zolder 

worden de verdeler voor de vloerverwarming 

en de mechanische ventilatie-unit geplaatst. 

Tevens wordt op de zolder een enkele 

wandcontactdoos en een waterafvoerpunt 

ten behoeve van de aansluiting voor de 

wasautomaat aangebracht.

vloeRafweRking

In de gehele woning, behoudens de zolder 

en buitenberging wordt vloerbedekking 

aangebracht: een lamelparketvloer met 5 cm 

hoge witte plinten op de begane grond en een 

laminaatvloer met 5 cm hoge witte plinten 

op de eerste verdieping. In het toilet en de 

badkamer wordt tegelwerk toegepast.

 afweRking peR veRtRek /  teChnisChe omsChRijving / 



De dragende wanden in de woning zijn 

van blokken in kalkzandsteen. De overige 

scheidingswanden in de woningen worden 

uitgevoerd in lichte bouwelementen. De 

kapconstructie van de woning is samengesteld 

uit geïsoleerde dakelementen met dragende 

knieschotten, die voorzien worden van 

betonnen dakpannen.  

04GEVELS
De buitenspouwbladen van 

de gevels worden gemetseld 

in baksteen. Stedenbouwkundige- en/of 

welstandseisen kunnen leiden tot toepassing 

van bepaalde kleuren.

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in 

kalkzandsteen. De buitenkozijnen met ramen 

en deuren worden gemaakt van hardhout en 

worden aan de buiten- en binnenzijde dekkend 

in kleur geschilderd. Alle ramen en deuren in 

de gevels van de woning worden voorzien van 

isolerende beglazing.

05BiNNENKOZijNEN/
DEuREN
De binnenkozijnen zijn stalen 

montagekozijnen grotendeels voorzien 

van bovenlichten. De binnendeuren zijn 

fabrieksmatig afgewerkte opdekdeuren, in 

lichte kleur. Ter plaatse van het toilet en de 

badkamer worden dorpels toegepast.

06 iSOLaTiE- 
VOORZiENiNGEN
De begane grondvloer, de 

gevels en het dak van de woning worden 

geïsoleerd uitgevoerd. Door deze uitstekende 

isolatie, in combinatie met de energiezuinige 

verwarmingsinstallatie, voldoet de 

woning ruimschoots aan de geldende 

energieprestatie-eisen.

07 BESTRaTiNG/ 
ERFSCHEiDiNGEN/
TuiN

De erfgrens zal door middel van perkoenpalen 

worden aangegeven. Vanaf de erfgrens 

wordt een pad naar de voordeur aangelegd 

met betontegels. De oprit wordt voorzien 

van betonklinkers. De tuin wordt op hoogte 

geëgaliseerd met uitkomende grond. Er 

worden hagen aangebracht zoals op de 

situatietekening aangegeven.

08 iNSTaLLaTiES
Water, elektra, cai en KPN

Water, elektra, cai en KPN.

De woning wordt voorzien van 

stadsverwarming met vloerverwarming. 

Alleen in de badkamer wordt naast 

vloerverwarming ook een radiator geplaatst. 

De installatie wordt geregeld middels een 

kamerthermostaat. De warmwaterinstallatie 

heeft aansluiting op de kranen in de keuken 

en de badkamer.  > Ventilatie

VOOR Het BOUWeN VaN eeN tWee-ONdeR-ééN-KaPWONINg 
Met BeRgINg
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 teChnisChe omsChRijving / 

Installaties < Ventilatie

De ventilatievoorziening in de woning 

bestaat uit een systeem met natuurlijke 

toevoer en mechanische afvoer. De keuken, 

het toilet, de badkamer en de opstelplaats 

van de wasmachine worden mechanisch 

geventileerd middels een ventilatiebox die 

op de zolder wordt geplaatst. Deze ventilatie-

unit heeft een regeling met meerdere 

standen teneinde aan de verschillende 

ventilatiebehoeften te kunnen voldoen.

09 HaNG- EN  
SLuiTwERK
Alle sloten in buitendeuren 

worden voorzien van **SKG® cilindersloten 

en zijn gelijksluitend. Alle scharnieren van 

ramen en naar buitendraaiende deuren 

worden voorzien van een dievenlip. Het 

hang- en sluitwerk voldoet aan inbraak-

werendheidsklasse 2 volgens het Bouwbesluit.

10 BETEGELiNG
Ten behoeve van de wand- en 

vloertegels in toiletruimte en 

badkamer is een keuze mogelijk uit diverse 

tegelpakketten. Tegen meerprijs is ook de 

keuze van andere tegels mogelijk.

11SaNiTaiR
Het sanitair is van het fabrikaat 

Villeroy & Boch Subway 2 in de 

kleur wit. Toiletzitting en dergelijke worden 

eveneens in de kleur wit geleverd. Sifon en 

muurbuizen zijn in chroomuitvoering. Boven 

de wastafel in de badkamer wordt een spiegel 

met keramisch planchet gemonteerd. 

disclaimer: deze verkoopdocumentatie is informatief. 
De verkoopdocumentatie is geen verkoopstuk en 
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Niets 
uit deze verkoopdocumentatie mag worden gebruikt 
zonder uitdrukkelijke toestemming van ReadyforLiving 
Projectontwikkeling.
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Volledig woonklaar, 
je hoeft alleen nog maar te genieten
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