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Erratum 
Dit erratum informeert u over een wijziging in de afgegeven Technische Omschrijving (Fase I) voor de 

12 woningen binnen plandeel Bromelia II voor project De Ananas in Leiden. 

 

Datum:   18 maart 2021 

Bouwnummers:  alle bouwnummers  

 

Algemeen 

Met het oog op de voorgang in het bouwproces is het voor de woningen van Bromelia II niet meer 

mogelijk om wijzigingen in het bouwproces aan te brengen. Het blijft nog wel mogelijk om, op de 

standaard installaties, een keuken bij de projectshowroom te kopen met de keukencheque ter 

waarde van € 3.500,-. 

 

Artikel 17 – Kozijnen, ramen en deuren 

Binnenkozijnen 

De binnendeurkozijnen in de woning worden uitgevoerd als plaatstalen kozijnen voor opdekdeuren 

en zijn fabrieksmatig afgelakt. In het kozijn wordt geen bovenlicht aangebracht. De wand zal boven 

het kozijn worden doorgetrokken.  

Binnendeuren 

In verband met de verlopen sluitingsdata voor het wijzigen van binnendeuren is door De Raad Bouw 

een keuze gemaakt voor gewijzigde binnendeuren. De deur van de hal naar de woonkamer zal 

worden uitgevoerd in een glasdeur van het type CN08 van het merk Svedex. De overige 

binnendeuren worden uitgevoerd met een deur voorzien van een lijnprofiel van het type CN56 van 

Svedex. Zie bijlage bij dit erratum voor een afbeelding van de gekozen binnendeuren.  

In verband met het verlopen van de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om individuele keuzes 

te maken voor binnendeuren, kozijnen of garnituren.  

Artikel 18 – Hang- en sluitwerk 

Alle binnendeuren worden voorzien van een deurgreep van het type Svedex Mood. Zie bijlage bij dit 

erratum voor een afbeelding van de gekozen deurgreep. 
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Artikel 23 – Tegelwerk 

In verband met het verlopen van de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om individuele keuzes 

te maken voor tegelwerk. De woning zal worden uitgevoerd met standaard tegelwerk. 

Artikel 24 – Sanitair 

De douchehoek is op afschot naar de draingoot betegeld. De douchehoek (maatvoering conform 

verkooptekening) wordt afgewerkt met een dorpel aan 2 zijden die in het tegelwerk zal worden 

aangebracht.  

Artikel 25 - Keukeninrichting 

In verband met de reeds gepasseerde sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om leidingwerk in de 

keuken tijdens het bouwproces te wijzigen. De posities van het leidingwerk in de keuken worden 

uitgevoerd conform uw verkooptekening.  

Artikel 29 – Elektrische installatie 

Uw appartement zal worden voorzien van een videofooninstallatie. Met de videofoon kunt u  tevens  
de algemene toegangsdeur op afstand openen. De woningen op de begane grond en 1e verdieping 
met de voordeur aan de straatzijde, zijn niet aangesloten op het videofoon maar maken gebruik van 
een eigen bel en voordeur.  
 
Keukenelektra (geldt alleen voor woningen van de 3e t/m de 7e verdieping) 
In alle woningen van de 3e t/m de 7e verdieping worden twee loze leidingen vanuit de keuken naar 

het midden van te keuken gelegd om een kookeiland mogelijk te maken. Deze loze leidingen komen 

niet uit in de meterkast maar lopen van de beoogde positie voor het kookeiland naar de positie van 

de overige keukenaansluitingen.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Reeds gekozen deuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal naar woonkamer Overige ruimten  

(bij meterkasten 

uitgevoerd in smallere deur 

en voorzien van 

ventilatieroosters) 

 

 

 

 

 

De deuren worden gemonteerd in een stalen kozijn zonder bovenlicht (doorlopende wand 

boven het kozijn) bij alle deuren m.u.v. meterkast. De deuren worden allen voorzien van 

deurgarnituur van Type Mood.  
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