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Projectgegevens 

 
Het werk omvat de nieuwbouw van 35 huurappartementen met commerciële ruimte. 
 
Locatie 
Het project is gelegen aan het Capucijnerplein en Schutstraatje te Budel.  
 
Ontwikkelaar 
Dhr. R. Lammers 
Lammers Real Estate 
Oude graaf 10 
6002 NL Weert 
Tel: 0495-547427 / 06-83941108 
Email: Info@lammersrealestate.nl 
 
Verhuurder 
Dhr. R. Lammers 
Lammers Real Estate 
Oude graaf 10 
6002 NL Weert 
Tel: 0495-547427  
Email: Info@lammersrealestate.nl 
 
Architect 
Architectenburo ZIJN 
ir. Roel Lamers architect BNA 
Stationsstraat 12b 
6026 CV Maarheeze 
Tel: 0495-745945 
Email: Info@architectenburozijn.nl  
 
Aannemer  
Vlassak aannemingsmaatschappij BV 
’t Inne 14, 6021 DA Budel 
Tel: 0495 49 12 29 
Email: Info@vlassak.nl 
  



 

Pagina 3 van 4 
Wijzigingen en onjuistheden voorbehouden. 

Technische gegevens 

 
Vloeren 
De zandcement dekvloer is uitgevoerd als een zwevende dekvloer. 
 
Kozijnen, ramen, deuren en sloten 
De gevelkozijnen betreffen kunststofkozijnen. 
De binnendeurkozijnen in de appartementen zijn uitgevoerd in staal met bovenlicht, voorzien van 
opdek binnendeur, fabrieksmatig wit afgelakt. 
De kozijnen van de bergingen zijn uitgevoerd in hout met een stompe deur zonder glasopening. 
 
Beglazing 
De appartementen beschikken over isolerende beglazing. 
 
Vensterbanken en dorpels 
De vensterbanken bestaan uit marmercomposiet. 
In de badkamer worden honolite dorpels toegepast. 
 
Spuitwerk 
De plafonds en de wanden boven het tegelwerk in het toilet zijn voorzien van spuitwerk. 
 
Tegelwerk 
De wandtegels zijn uitgevoerd in wit, 250 mm breed x200 mm hoog. In de badkamer is getegeld tot 
aan het plafond, in de toiletten tot ca. 1200 mm boven vloerpeil. 
De vloertegels zijn uitgevoerd in de kleur grijs met de afmetingen 300x300 mm. 
De vloertegels in de hoofdentree begane grond en algemene ruimten zijn uitgevoerd met afmeting 
ca. 600x600 mm. 
 
Wanden 
De wanden in het appartement worden behangklaar afgewerkt. De wanden dienen zelf door de 
huurder zelf gesaust te worden. 
 
Sanitair 
Het sanitair conform het sanitair boekje. 
 
Keuken 
De keuken wordt uitgevoerd met een inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast, combi 
magnetron/oven, vaatwasser en mengkraan. De keukentekening wordt separaat toegevoegd. 
 
Geen gasinstallatie 
Het woongebouw is All-Electric, waarbij geen gasinstallatie aanwezig is. Er zal worden gekookt op 
elektriciteit. 
 
Verwarmingsinstallatie 
De woning wordt verwarmd middels een lucht/water warmtepomp. In het gehele appartement is 
vloerverwarming aanwezig die geregeld wordt door een thermostaat in de woonkamer.  
 
Ventilatie en luchtbehandeling 
De appartementen zijn uitgerust met een warmte-terugwin-installatie met ventilatieventielen in het 
plafond. 
In de keuken bevindt zich een recirculatie-wasemkap. 
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Lift 
Het appartementencomplex is voorzien van een liftinstallatie. 
 
Bergingen 
Elk appartement is voorzien van een berging in parkeerkelder of buiten op de begane grond. De 
bergingen zijn voorzien van eigen stroomaansluiting en ventilatie. 
 
Parkeerplaats 
Elk appartement is voorzien van een parkeerplaats in de parkeerkelder. 
 

 

  


