
Oppervlakte 50 m2

Ceramlaan 1, 5, 9, 13
 

Benedenwoning met tuin
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Woningbeschrijving
 
Ceramlaan 1, 5, 9, 13

 
 
 
 
 
 
 
Indeling
Door de gezamenlijke voordeur komt u in de
entreehal met een voordeur voor de benedenwoning
en een trap naar boven voor de bovenwoning. Via
deze hal komt u binnen door de eigen voordeur.
 
Direct links naast de voordeur zit het toilet met
fontein. Hierachter zijn de meterkasten en de
bergingsruimte met aansluitingen voor wasmachine
en droger. Achterin de gang vindt u de badkamer (ca.
3 m2) met douche en wastafel.
 
Direct achter de voordeur aan de rechter zijde is de
woonkamer met open keuken (ca. 22,5 m2). De
woning heeft een basiskeuken met 3 onderkasten, 2
bovenkasten en een RVS aanrechtblad. U kunt alleen
elektrisch koken.
 
Rechts achterin is de slaapkamer (ca. 12 m2) met een
deur naar de tuin. De oppervlakte van de tuinen
variëren tussen de 21 m² en 37 m². De tuin heeft
hekwerk met hedera.
 
Tussen de tuinen staat een houten schuting.
Ceramlaan 1, 5 en 9 hebben in de achtertuin een
houten berging van 5m². Ceramlaan 13 heeft een
eigen berging in bergingenblok direct naast het
woongebouw.

 
 
 
 
 
 
 
Algemene beschrijving woningen
De acht woningen bestaan uit vier benedenwoningen
en vier bovenwoningen. De benedenwoningen zijn
gelijkvloers, de bovenwoningen hebben twee
woonlagen.
 
De beneden- en bovenwoning delen dezelfde centrale
voordeur. In de gang en overloop zit een extra
voordeur die toegang tot de eigen woningen biedt. De
benedenwoningen hebben een tuin, de
bovenwoningen hebben een balkon. In de voortuin
worden hagen gepland.
 
Alle woningen zijn aardgasloos en worden
aangesloten op stadsverwarming. Er komen
zonnepanelen op het dak die op beide woningen op
de eigen groepenkast worden aangesloten.
 
Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte beschikbaar in de
openbare parkeerruimte en alle woningen hebben
een eigen bergruimte.
 
Afval
De benedenwoningen krijgen een eigen kliko. De
bovenwoningen brengen hun vuil weg naar de
ondergrondse kliko.
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De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is 
daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerkingen zoals bijvoorbeeld stucwerk, 
tegelwerk en maattoleranties. Aan in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
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wandlichtaansluitpunt

enkele schakelaar
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De genoemde maten zijn circa maten. Indien de maatvoering tussen wanden en verdiepingen wordt aangegeven, is 
daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking c.q. plafondafwerkingen zoals bijvoorbeeld stucwerk, 
tegelwerk en maattoleranties. Aan in de tekening gemeten maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen/disclaimer

stopcontact, enkel

stopcontact, dubbel

stopcontact tbv wasmachinewm

mv stopcontact tbv mechanische ventilatiebox

lichtaansluitpunt

wandlichtaansluitpunt

enkele schakelaar

th aansluitpunt bedraad, tbv thermostaat

mv schakelaar tbv mechanische ventilatie

loze elektraleiding

rookmelder op lichtnet

drukknop belinstallatie

dubbele schakelaar

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/droger

deur zelfsluitend en 30 min 
brandwerend

radiator

lichtaansluitpunt met armatuur

meterkast

afzuigventiel plafond, mv installatie

wandlichtaansluitpunt met armatuur 

hotelschakelaar

entree woning

opstelplaats omvormer pv panelen

kruipluik

regenpijp

mv co2 schakelaar tbv mechanische ventilatie met co2 meter

centraal aardingspunt mv

wm

pv

ic intercom

ak stopcontact tbv afzuigkap

kt stopcontact tbv kooktoestel

stopcontact tbv koelkastkk

Renvooi

inbouwsteen nestkast 

licht bruin genuanceerd

staand metselwerk donker bruin genuanceerd staand metselwerk wit

metselwerk wit

DATUM
FORMAAT
TEKENING

GEW

ARCHITECT

07.11.2022
A2

benedenwoning

Ede Soembaplein1713

VH.01

TVA architecten

dwarsdoorsnede 1 benedenwoning dwarsdoorsnede 2 benedenwoning

voorgevel achtergevel

linker zijgevel rechter zijgevel

schaal 1:100 schaal 1:100

schaal 1:100 schaal 1:100

schaal 1:100 schaal 1:100


