
Algemeen 

Zijn er parkeerplaatsen? Ja, openbaar.

Waar zijn de tijdelijke parkeerplaatsen? Langs de openbare weg aan de linker- en voorzijde van de woningen.

Moet ik betalen voor de parkeerplaats? Ja, u moet betalen voor zowel de tijdelijke als defintieve parkeerplaats.

Als ik een parkeerplaats wil, moet ik deze 
dan apart huren van deltaWonen?

Niet van toepassing.

Kan er een scootmobiel gestald worden en 
waar kun je die opladen?

Nee

Zijn er mogelijkheden voor meer/minder 
werk zoals uitbreiden/aanpassen keuken-
blok of een zwevend toilet?

Nee

Algemeen woning 

Wat is de verdiepingshoogte van plafond 
tot de vloer?

Circa 260 cm.

Waar zijn de kozijn, ramen en deuren van 
gemaakt?

Kunststof

Hoe hoog komen de ramen vanaf de grond? Dat verschilt per woning.

Wat zijn de afmetingen van de ramen? Dat verschilt per woning. Op de kijk- en meetdag, ongeveer 4 weken voor de 
oplevering, kunt u de maten opnemen.

Welk ventilatiesysteem is toegepast? Warmte Terug Win (WTW)-ventilatiesysteem voert mechanisch verse buiten-
lucht naar binnen en vervuilde binnenlucht naar buiten.

Hoe kunnen de ramen open? Ramen aan de voorzijde kunnen naar binnen draaien en kiepen. De ramen aan 
de achterzijde kunnen alleen kiepen.

Hoe hoog zijn de deuren in de woning? 230 cm.

Hoe worden de wanden opgeleverd? Gelamineerde massief houten constructie voorzien van beitswerk.

Algemene informatie over de 6 tiny houses (kleine woningen)
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Op welke wanden zit spuitwerk? Nergens

Waaruit bestaan de binnenwanden? Houten frame voorzien van beitswerk.

Waar zit de wasmachine aansluiting? In de technische ruimte op de begane grond.

Is er een aansluiting voor een wasdroger? Nee

Is er een gesloten of open trap naar de 
verdiepingen?

Een dichte trap met trapkast.

Is er een gasaansluiting in de woning? Nee

Zitten er zonnepanelen op het dak van de 
woning?

Nee

Keuken 

Is het mogelijk om de keuken zelf te leveren 
en te laten plaatsen, krijg ik dan korting?

Nee

Zit er een vaatwasmachine aansluiting in de 
keuken?

Nee  

Zit er standaard een afzuigkap? Nee

Welk type afzuigkap kan ik plaatsen? Als u een afzuigkap wilt plaatsen, moet dit een recirculatiekap zijn!

Tot hoever wordt er betegeld in de keuken? Er komen geen wandtegels in de keuken. Wel een spatwand boven het werk-
blad.

Zijn de lades standaard voorzien van een 
besteklade?

1 lade wordt voorzien van een besteklade-indeling.

Hoe ziet de keukenopstelling eruit? Er zitten standaard 4 onderkastjes in (totaal breedte 180 cm); kleur wit en wit 
blad. Er is een ruimte gereserveerd voor plaatsing (hoge) koelkast (exclusief).
 

Wat voor kraan komt er in de keuken? Een éénhendel keukenmengkraan.

Zit er een punt voor een elektrische kook-
plaat in de keuken?

Ja

Ik wil een inbouwkookplaat, is dit mogelijk? Nee

Zitten er korflades in het keukenblok? Nee

Mag ik het keukenblok aanpassen/uitbrei-
den?

Nee

Zijn de groepen in de meterkast berekend 
op alle apparatuur in de keuken?

Ja



Badkamer

Kan er een douchecabine geplaatst  
worden?

Nee

Wat voor kranen komen er in de badkamer? Een thermostatische douche mengkraan in de douchehoek en een éénhendel 
mengkraan op de wastafel.

Kan de wasmachine aansluiting naar de 
badkamer?

Nee, de aansluiting zit in de technische ruimte op de begane grond.

Komt er, of is er een mogelijkheid voor, een 
2e wastafel in de badkamer?

Nee

Komt er, of is er een mogelijkheid voor, een 
2e toilet in de badkamer?

Nee

Kan men zelf een zwevend toilet plaatsen? Nee

Is er een mogelijkheid voor een ligbad? Nee

Als de mogelijkheid er niet is, kunnen er 
dan wel leidingen voor een ligbad worden 
aangelegd, zodat ze het bad zelf kunnen 
plaatsen?  

Nee

Zit er ventilatie in de badkamer? Ja, deze voert mechanisch verse buitenlucht naar binnen en vervuilde binnen-
lucht naar buiten.

Is er een mogelijkheid dat alle tegels los 
worden geleverd, zodat ik zelf kan gaan 
betegelen? 

Nee, er komen wandtegelpanelen met tegelmotief over de volledige wand-
hoogte.

Tot hoever wordt de badkamer betegeld? Er komen wandtegelpanelen met tegelmotief over de volledige wandhoogte.

Overig

Wanneer kan de stoffeerder terecht om te 
meten?

Het is niet toegestaan een andere wand- of plafondafwerking aan te brengen. 
De vloerafwerking is vinyl circa 3 mm dik en de wanden zijn houten panelen 
voorzien van beitswerk.

Komt er nog een gelegenheid om maten in 
de woning op te meten?

Nee

Wanneer krijg ik de EAN codes voor mijn 
nieuwe woning?

De code wordt bij het concept huurovereenkomst meegestuurd. U heeft deze 
code nodig voor het aanmelden bij een energieleverancier.

Woonkamer

Is er een trapkast? Ja



Tuin

Hoe wordt deze opgeleverd? Er komt een beperkte verharding aan de voor- en achterzijde van de woning.

Komt er een schutting of andere  
erfafscheiding?

Ja, alleen een privacyscherm.

Installaties

Is de woning voorzien van vloer-
verwarming?

Nee

Is de woning voorzien van een cv ketel? Nee, de woningen worden verwarmd door middel van infrarood verwar-
mingspanelen in de wanden.

Is de woning voorzien van een warmte 
terugwin unit (WTW)?

Ja

Is de woning voorzien van zonnepanelen en 
wat is de opbrengst op jaarbasis?

Nee

Is de electra en gasmeter de zogenaamde 
slimme meters?

Ja.

Is er een Ziggo aansluiting in de woning? Er is Ziggo aansluiting in de meterkast, vanuit de meterkast gaat er een coax-
kabel naar de woonkamer en hoofdslaapkamer. Bewoner moet signaal zelf 
aanvragen.

Is er een telefoonaansluiting in de woning? Er is geen standaard analoge telefoonaansluiting in de woning. Eventuele 
aanleg is voor en op kosten van de huurder. Telefonie kan eenvoudig via coax 
of glasvezel worden gerealiseerd. Bewoner moet dit zelf aanvragen.

Is er een glasvezelaansluiting in de woning? Nee

Isolatie

Is de woning voorzien van vloer-, spouw- en 
dakisolatie?

Ja

Wat is de EPC (Energie Prestatie  
Coëfficiënt) waarde van de woning?

0,79

Ondanks dat de antwoorden zorgvuldig zijn samengesteld, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.


