Informatie afwerking
herenhuizen Rhenomare

Herenhuizen
Rust, ruimte en groen in Rhenomare
Op de locatie van voormalig restaurant Rhenomare en
timmerfabriek Van den Brandhof verrijst nieuwbouwproject
Rhenomare. 63 vrije sector huurwoningen in de kern van
het vriendelijke dorp De Meern; gemeente Utrecht, en
direct gelegen aan de Leidsche Rijn. In De Meern vindt u
rust, ruimte en veel groen. Het gebied is autoluw, heeft een
privé binnen gebied en parkeerplaatsen op eigen terrein.
De gezellige drukte van de Utrechtse binnenstad is op
steenworp afstand gelegen. De bus die voor uw deur stopt
is binnen 10 minuten in het centrum van Utrecht, maar
ook met de fiets bent u in een kwartier in de Utrechtse
binnenstad. Met de auto bereikt u binnen enkele minuten,
via knooppunt Oudenrijn, belangrijke autosnelwegen als de
A2 en de A12.

Zo kunt u hier wonen,
kies uw herenwoning
Op zoek naar een ruime woning voorzien van
veel luxe? Het statige nieuwbouwproject
Rhenomare telt 10 luxe herenhuizen met
diverse indelingen. De huizen hebben een
gevarieerd en uniek gevelaanzicht, doordat
gebruik is gemaakt van verschillende
gevelstempels. De huizen ademen luxe en dat
is ook achter de muren terug te vinden. De
herenhuizen zijn perfect afgewerkt met een
compleet ingerichte keuken en een prachtige
badkamer. Alle herenhuizen beschikken over
een riante achtertuin met eigen parkeerplaats
en een ligging op het zuiden. Dankzij de
zonnepanelen op het dak is de woning
energiezuinig; de door de panelen opgewekte
energie wordt terug geleverd aan het lichtnet.
Enkele herenhuizen zijn ook voorzien een
kleine voortuin.

Alles wat u moet weten rondom de afwerking
van de herenhuizen
Specificaties

Omschrijving

Algemeen
Beglazing

HR++, oftewel isolatieglas met hoog rendement

Kozijnen, puien, ramen, deuren

Hardhouten kozijnen, deuren en ramen van binnenuit te openen,
uitgevoerd in diverse kleuren afhankelijk van de woning

Binnendeuren

Uitgevoerd in wit, afgelakt

Hang- en sluitwerk

SKG-2-ster hang- en sluitwerk welke voldoet aan het Politie Keurmerk

Wandafwerking

Vlak afgewerkt, behang klaar. De wanden op de begane grond en 1e verdieping
zijn voorzien van scan en sauswerk

Plafondafwerking

Wit structuur spuitwerk

Vloeren

De herenhuizen worden opgeleverd met dekvloeren. Het sanitair heeft keramische
vloertegels, afmeting 300 x 300 mm

Verwarmingsinstallatie

Vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping, op de
overige verdiepingen radiatoren

Mechanische ventilatie

Aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem d.m.v. afzuiging
in de badkamer, toilet en keuken

Thermostaat

Digitaal afleesbaar, hangt in de woonkamer

Communicatie

Woonkamer en slaapkamer 1 zijn voorzien van een telefoon- en
TV-aansluiting d.m.v. UTP-5

Veiligheid

Akoestische rookmelders. Politie keurmerk

Duurzaamheid

EPC norm 0,4

Tuin

De achtertuin is voorzien van een terras ca. 5x2 m. Erfafscheiding d.m.v. een stalen
hekwerk voorzien van hedera. De ligging van de herenhuizen is op het zuiden. Een
aantal herenhuizen heeft ook een voortuin. Aan de voorzijde is de erfafscheiding met
het openbaar gebied d.m.v. een haag

Berging

De woningen hebben een inpandige berging

Parkeerplaats

Eigen parkeerplaats in achtertuin

Technische specificaties
Specificaties

Omschrijving

Keuken
Keuken

Bribus

Indeling

Indeling hoek vs. recht

Magnetron

ATAG combimax oven met magnetron functie

Kookplaat

ATAG gaskooktoestel, breedte 60 cm

Afzuigkap

ATAG schouwkap, breedte 90 cm

Koelkast

ATAG inbouwkoel-vrieskast, 178 cm hoog

Vaatwasser

ATAG inbouwvaatwasser

Kraan

Grohe Eurosmart 33202002 één hendel keukenmengkraan met hoge
uitloop

Keukenblad

Composiet kunststenen aanrechtblad

Rompkleur

Wit

Sanitair
Toilet

Vrijhangend, Villeroy & Boch 2.0 wit

Fonteintje

Villeroy & Boch 2.0, wit

Wandafwerking

Witte keramische tegels, afmeting 200 x 250 mm. Tegelwerk tot 1.20 m,
daarboven spuitwerk

Vloertegels

Zwarte keramische tegels, afmeting 300 x 300 mm

Douche

Betegelde wanden en glazen douchewand van Novellini Lunes,
afmeting 90 x 195 cm

Douchegarnituur

Grohe Tempesta II glijstangcombinatie

Douchekraan

Grohe thermostatische douchemengkraan

Wastafel

Villeroy & Bosh wastafelmeubel, 100 cm hoog, inclusief spiegel

Wastafelkraan

Grohe wastafelmengkraan

Bad

Ligbad, wit, afmeting 180 x 80 x 45 cm

Badkraan

Grohe thermostatische bad mengkraan

Verwarming

Prenger, elektrisch, wit

*Deze afwerkingsstaat is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.rhenomare.nl of neem contact op met één van de onderstaande makelaars.

T 033 460 53 53

T 030 677 60 00

E verhuur.amersfoort@mvgm.nl

E huren@beumer.nl

W www.ikwilhuren.nu

W www.beumer.nl

