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EXTERIEUR 

 
houten buitenkozijnen, ramen en overige deuren hout 

t.p.v. metselwerk A  ral 7043 Verkeersgrijs B 
t.p.v. metselwerk B  ral 5008 grijsblauw 
t.p.v. metselwerk C  ral 8019 grijsbruin 
t.p.v. metselwerk D  ral 7016 antracietgrijs 

 
houten voordeuren en luiken (louvre en paneel) hout 

t.p.v. metselwerk A  ral 7030 steengrijs 
t.p.v. metselwerk B  ral 7035 lichtgrijs 
t.p.v. metselwerk C  ral 9003 signaalwit 
t.p.v. metselwerk D  ral 7016 antracietgrijs 
 

buitenkozijnen bwnr. 64 , specials en houtengevels aluminium  gitzwart 
 
garage kanteldeur handbediend staal met hout bekleed 
voor type twee onder kapwoning en vrijstaande woning (zie voor parkwoningen onderdeel carport) 

t.p.v. metselwerk A  ral 7043 Verkeersgrijs B 
t.p.v. metselwerk C  ral 8019 grijsbruin 
t.p.v. bouwnr. 64 aluminium ral 9005 gitzwart 
 

plinten, deurkaders, waterslagen, lateien, spuwers  hardsteen  zwart / grijs 
t.p.v. type Parkrand woningen, Twee onder een kapwoningen, Vrijstaande woningen 
 
deurkaders, waterslagen, lateien, spuwers  beton  zwart / grijs 
t.p.v. type laanwoningen 
 
waterslagen t.p.v. aluminium kozijnen aluminium ral 9005 gitzwart 
 
kunststeen onderdorpels onder houten kozijnen mv kunststeen  zwart 
 
latei / geveldrager onzichtbaar metaal en gecoat (indien nodig) 
t.p.v. hardsteen latei of deurkader 
 
latei / geveldrager zichtbaar metaal en gecoat ral 7016 antraciet 
t.v.p., Laanwoningen en Vrijstaande woning bwnr. 63.(keimgevel) 
 
latei / geveldrager zichtbaar t.p.v. aluminium kozijn metaal en gecoat ral 9005 gitzwart 
t.p.v. achter-, voor- en  zijgevel t.p.v. aluminium kozijnen en schuifluiken 
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metselwerk, in waalformaat steen en wildverband: 

 
metselwerk + rollagen, kleur A Kempische klinker  rood 
 
metselwerk + rollagen, kleur B Damse klinker  roodgeel 
 
metselwerk + rollagen, kleur C Brabantse klinker  roodbruin 
 
metselwerk + rollagen, kleur D  keimsteen  wit 
 
metselwerk, kleur E  klinker  bruinzwart 
 
voegwerk uitvoeren platvol en geborsteld met grof zand; 

prefab voegwerk, MW A   kleur 1* 
prefab voegwerk, MW B   kleur 2* 
prefab voegwerk, MW C   kleur 3* 
prefab voegwerk, MW E   kleur 4* 

 
verticale open houten gevel verduurzaamd hout  licht grijsbruin 
t.p.v. aanbouwen en luifel  bwnr. 63, 98, 99, 104, 115 en woning bwnr. 64 
 
sierlijst onder goot hout   

t.p.v. metselwerk A  ral 7030 steengrijs 
t.p.v. metselwerk B  ral 7035 lichtgrijs 
t.p.v. metselwerk C  ral 9003 signaalwit 
t.p.v. metselwerk D  ral 7016 antracietgrijs 

 
dak overstek en boeideel bwnr. 64 hout ral 9010 wit 
 
bakgoot en mastgoot incl. beugels zink naturel zink 
 
hemelwaterafvoeren zink naturel zink 
 
noodspuwers van de platte daken (indien nodig) zink naturel zink 
 
muurafdekker bij de eindgevels/tuitgevels zink naturel zink 
 
muurafdekker dakopstanden tussen de daken zink naturel zink 
 
keramische pannen op hellend dak kleur 1  blauw gesmoord 
 kleur 2  rood rustiek 
 
keramische leipannen op hellend dak bwnr. 64 kleur 3  antraciet  
  
PV panelen, aantal conform EPC   zwart  

   
plat dak beton bitumen ballast laag grind  grind 
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daktrim rond  aluminium gecoat ral 7042 grijs 

 
plaatstaal schoorstenen aluminium gecoat standaard zwart 
 
metselwerk sier schoorstenen prefab schoorsteen  voorzien met steenstrips zie MW kleur A t/m D 
 
afdekker schoorsteen zink vv. kraal naturel zink 
 
dakopbouw, metselwerk   zie MW kleur A en D 
 
dakopbouw, driehoek sierelement beton  zwart / grijs 
 
dakopbouw, zijwangen zinken felsbekleding (staand) naturel zink 
 
dakobouw, hellend dak met pan kleur 1  blauw gesmoord 
 kleur 2  rood rustiek 
 
dakopbouw, hellend dak een mastgoot incl. beugels zink naturel zink 
 
dakkapel, kader om kozijn en dakrand (bij plat dak) hout  

t.p.v. metselwerk B  ral 7035 lichtgrijs 
t.p.v. metselwerk D  ral 7016 antracietgrijs 

 
dakkapel, zijwangen zinken felsbekleding (staand) naturel zink 
 
dakkapel, driehoek sierelement zinken, kraal e.d. naturel zink 
 
dakkapel, dwarskap met zink zinken felsbekleding (staand) naturel zink 
 
dakkapel, plat dak dakbedekking verkleeft 
 
dakkapel, plat dak ronde daktrim aluminium gecoat ral 7042 grijs 
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TUINMUUR, BERGINGEN en CARPORT van de rijwoningen: 

 
houten buitenkozijnen hout 

t.p.v. metselwerk B (tuinmuur parkwoning) en houten bergingen ral 7035 lichtgrijs 
t.p.v. houten berging zwart  ral 9001 cremewit 

 
houten deuren met glasopening hout  

t.p.v. metselwerk B (tuinmuur parkwoning en houten bergingen) ral 5008 grijsblauw 
t.p.v. houten berging zwart  ral 9001 cremewit 

 
beglazing in bergingsdeur enkel glas 
 
garage kanteldeur handbediend staal met hout bekleed 

t.p.v. metselwerk B  ral 5008 grijsblauw 
 
metselwerk + rollagen, kleur B Damse klinker  roodgeel 
 
voegwerk uitvoeren platvol en geborsteld met grof zand; 

prefab voegwerk, MW B   kleur 2* 
 
muurafdekker t.p.v. muuropstand bergingen daken hardsteen  zwart 
 
wanden houtskelet, horizontaal houtendelen,  verduurzaamd hout  diep zwart  
 
plat dak dakbedekking verkleeft  zwart 
  
ronde daktrim  aluminium gecoat ral 7042 grijs 
 
keramische pannen op hellend dak   blauw gesmoord 
 
hemelwaterafvoer zink naturel grijs 
 
hemelwaterafvoer mastgoot zink naturel zink 
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kleur A, metselwerk + rollagen, Kempische klinker, rood 
 
 

 
kleur B, metselwerk + rollagen, Damse klinker, roodgeel 
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kleur C, metselwerk + rollagen, Brabantse klinker, Roodbruin 
 
 

 
Kleur D, metselwerk + rollagen, keimsteen, wit 
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Kleur E, metselwerk, bruinzwart 
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Pan kleur 1, blauw gesmoord 
  

 
Pan kleur 2, rood rustiek 
 

 
Pan kleur 3, bwnr. 64 antraciet  
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Kleur, kozijnen, draaiende delen, overige deuren, enz.: 
In metselwerk A, ral 7030, steensgrijs 
In metselwerk B, ral 7035, lichtgrijs 
In metselwerk C, ral 9003, signaalwit 
In metselwerk D, ral 7016, antracietgrijs 
 

 
Kleur, voordeur, luiken, enz.: 
In metselwerk A, ral 7043, verkeersgrijs B 
In metselwerk B, ral 5008, grijsblauw 
In metselwerk C, ral 8019, grijsbruin 

In metselwerk D, ral 7016, antracietgrijs 
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Kleur, aluminium kozijnen in houtengevels / special kozijnen in metselwerk, RAL 9005, kleur zwart 
 

 
Open houtengevels uitbouwen, luifel en woning bwnr. 64, kleur grijsbruin 
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Houtenbergingen, houtsoort verduurzaamd vuren, kleur zwart 


