
 

 

 Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen B.V. – Het Carré van Westergouwe te Gouda – appartementen – 14-06-2022 

AFWERKSTAAT 

project:  Het Carré van Westergouwe te Gouda 

datum:   14-06-2022 

ALGEMENE RUIMTEN 

Entree/ hal  
Vloer : betonvloer met zandcement- 

  dekvloer voorzien van tegelwerk, 
  tegels 30 x 30 cm met plinttegel. 

    Schoonloopmat t.p.v. entreedeur. 
Wanden : spuitwerk. 
Plafond  : heraklith  
 
Lifthallen  
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer voorzien van projecttapijt 
    met plinttegel. 
Wanden : spuitwerk. 
Plafond  : bij het voorportaal van de lift zal      

onder het plafond geluid- 
absorberend materiaal worden 
toegepast. Sonayspray FC 15mm of 
Rockfon 570.E 15 mm of 
gelijkwaardig volgens advies. 

 
(Nood)trappenhuis  
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer voorzien van projecttapijt 
    met plinttegel. 
Wanden : spuitwerk. 
Plafond /  
onderzijde  
trappen 
en bordessen : bij het voorportaal van de lift zal      

onder het plafond geluid- 
absorberend materiaal worden 
toegepast. Sonayspray FC 15mm of 
Rockfon 570.E 15 mm of 
gelijkwaardig volgens advies. 

   
       
Techniekruimte/ werkkast 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer voorzien van tegelwerk, 
    tegels 30 x 30 cm met plinttegel. 
Wanden : tegels 20 x 25 cm liggend verwerkt. 
Plafond  : heraklith. 
 
Meterkast/ hydrofoorruimte 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer voorzien van oxaanolie. 
Wanden : onbehandeld. 
Plafond  : heraklith. 
 
 
 
 
 

PRIVE RUIMTEN 

Hal/ entree 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer. 
Wanden : behangklaar. 
Plafond  : fijn spuitwerk. 
 
Woonkamer/ keuken 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer. 
Wanden : behangklaar. 
Plafond  : spuitwerk. 
 
Toiletruimte (betreft type 1,2 en 5) 
Vloer  : tegels 30 x 30 cm en 
    kunststeen dorpel onder de deur. 
    De bovenzijde van het inbouw- 
    reservoir wordt afgewerkt met  
    kunststeen. 
Wanden : tegels 15 x 30 cm tot ca. 1,50 m +vl. 
    en daarboven spuitwerk, tegels  
    liggend verwerkt. 
Plafond  : fijn spuitwerk. 
 
Nb. Tegels worden niet strokend aangebracht! 
 
Badkamer 
Vloer  : tegels 30 x 30 cm  
    kunststeen dorpel onder de deur 
    en ter plaatse van douchehoek. 
Wanden : tegels 15 x 30 cm tot plafond 
    tegels liggend verwerkt. 
Plafond  : fijn spuitwerk. 
 
Nb. Tegels worden niet strokend aangebracht! 
 
Slaapkamer(s) 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer. 
Wanden : behangklaar. 
Plafond  : fijn spuitwerk. 
 
Berging/ techniekruimte 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer.    
Wanden : onbehandeld. 
Plafond  : onbehandeld. 

 

Meterkast 
Vloer  : betonvloer.     
Wanden : onbehandeld. 
Plafond  : onbehandeld. 
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AFWERKSTAAT 

project:  Het Carré van Westergouwe te Gouda 

datum:   14-06-2022 

ALGEMENE RUIMTEN 

Gang bergingen en fietsenstalling 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer voorzien van oxaanolie. 
Wanden : spuitwerk. 
Plafond  : heraklith.  
 
 
Privé bergingen op de begane grond 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer voorzien van oxaanolie.  
Wanden : onbehandeld. 
Plafond  : onbehandeld. 
 
 
 

 

 

 


