
KLEUREN & MATERIALENLIJST 
projectnr:  V2018-63     
project:  Boelekade 42-48 te Gouda 
datum:  01-05-2020 gew.datum: 

 
 
onderdeel: merk / materiaal:  kleur: 

EXTERIEUR 
 
Metselwerk waalformaat  
 
metselwerk, kleur A   oranjebruin 
 
metselwerk, kleur B   grijswit 
 
Definitieve keuze steen na bemonstering 
Voegwerk niet apart maar doorstrijk d.m.v. pointersysteem met voegdiepte van 10mm, uitvoering glad 
 
prefab metselmortel, MW kleur A   kleur 1 * donkergrijs 
 
prefab metselmortel, MW kleur B   kleur 2 * lichtgrijs 
 

 
kleur A (oranjebruin)                            kleur B (grijswit) 
 
plaatstaal latei en geveldragers tpv. metselwerk verzinkt en gepoedercoat  grijsbeige 
 
gevel zink zinken felsbekleding  naturel 
 
aluminium buitenkozijnen, deuren en ramen app.    
buitenzijde tpv. metselwerk kleur A en B   bronskleur 
buitenzijde tpv. zink   stofgrijs 
binnenzijde   wit 
 
aluminium buitenkozijnen, deuren tpv. entree    bronskleur  
 
aluminium schuifpui     
buitenzijde tpv. metselwerk kleur A buitenzijde    bronskleur 
binnenzijde   wit  
 
geïsoleerde beglazing HR++   helder 
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onderdorpel t.p.v. deuren hoofdentree kunststof of kunststeen  zwart 
 
postkasten hoofdentree incl. intercom en video inbouwkasten h 155mm og.  
 model laag, draaideur binnenzijde met slotje en antihengel 
 wandkasten   grijsbeige  
 RVS briefkleppen    
 nummer graveren in briefklep 
 naamplaatje graveren op vervangbaar plaatje op briefklep 
 frontpaneel postkasten  grijsbeige  
 drukknop (met nummer)  geborsteld naturel 
 
waterslagen/muurafdekkers aluminium  grijsbeige 
 
prefab balkonplaten met antislip profiel prefab beton  naturel 
 
hekwerken franse balkons straatzijde montage in de dag  glas 
  
hekwerken glas dakterras straatzijde   glas 
  
hekwerken balkons tuinzijde stalen spijlenhekwerk   bronskleur 
   
privacy hekwerken balkons tuinzijde (bij erfgrens) metalen privacyschermen  bronskleur  
 
schoorstenen e.d.  aluminium gecoat  zwart 
 
noodspuwers van de daken aluminium gecoat  stofgrijs   
 
dakbedekking betondak 2e verdieping ballast laag grof grind t.p.v. hoeken en randen daktegels 

looppaden op tegeldragers t.b.v. inspectie 
 
 
dakbedekking betondak 3e verdieping ballast laag grof grind t.p.v. hoeken en randen daktegels 

looppaden op tegeldragers t.b.v. inspectie 
Een dakluik in trappenhuis t.b.v. van inspectie daken excl. ladder 

 
hemelwaterafvoeren straatzijde inpandig, uitwerking door aannemer 
 
hemelwaterafvoeren achter-/tuinzijde zink  naturel 
 
INTERIEUR TRAPPENHUIS / CENTRALE ENTREE: 
    
houten kozijnen hardhout, stompe uitv.  zijdegrijs 
 
houten deuren entree appartement massief, stompe uitv.  zijdegrijs 
 
houten deuren meterkasten prefab meterkasten  wit 
 
dorpels t.p.v. kozijn entree appartementen  kunststof of kunststeen  zwart 
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trappenhuis, trappen en bordessen prefab beton  naturel 
 
stalen ronde muurleuning met leuningdragers gecoat  zijdegrijs  
 
schoonloopmat entree   n.t.b.  
 
tegelvloer entree tegelafm. 600 x 600mm  antraciet 
 incl. plinttegel 600x 95mm   
 
overige vloeren trappenhuis en lifthal project tapijt  n.t.b. 
 
plint t.p.v. tapijtvloer 80mm hoog  grijs 
 
afwerking wanden trappenhuizen/lifthal/ spuitwerk  wit 
hal voordeuren appartementen 
 
afwerking plafonds,  beton, spuitwerk  wit 
uitgezonderd akoestisch gedeelte en hoofdentree 
 
plafonds akoestisch beton, akoestisch spuitwerk  wit 
 
noodarmaturen en verlichtingsarmaturen standaard  
 
lift  
cabine toegang lift RVS, geborsteld  naturel 
schachttoegang RVS, geborsteld  naturel 
omlijsting liftdeur RVS, geborsteld  naturel 
liftcabine  afwerkingspakket n.t.b., spiegel op achterwand, leuning op zijwand 
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INTERIEUR APPARTEMENTEN: 
 
plaatstalen binnen kozijnen    wit  
 
houten binnendeuren   wit  
 
aftimmeringen tegen buitenkozijnen volgens detail  wit  
  
aftimmeringen binnen overig multiplex  wit  

dorpels badkamer / toilet kunststeen  antraciet 
 
vensterbank kunststeen  antraciet 
 
wandtegels toilet, hoogte 1500mm+vl afm. 150x300mm liggend verwerken wit 
 
wandtegels badkamer, hoogte tot plafond afm. 150x300mm liggend verwerken wit 
 
boven wandtegels die niet tot plafond lopen spuitwerk  wit 
 
vloertegels toilet afm. 300x300mm  grijs 
niet stroken met wandtegels  
 
vloertegels badkamer afm. 300x300mm   grijs 
t.p.v. douchehoek met afschot    
 
zwevende dekvloer zandcementvloer  
 
plafond verdiepingen beton, spuitwerk  wit 
 
 
 
 


