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1. Hoogteligging en bereikbaarheid
Als peil geldt het niveau van de bovenkant van de 
begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree 
aan de Duindamseweg. Deze wordt door Bouw- 
en Woningtoezicht vastgesteld. De bijbehorende 
parkeerkelder is met de auto bereikbaar via een inrit aan 
de Duinweg. 

2. Fundering/parkeerkelder
Het restaurant & Boutique hotel is gebouwd op een 
parkeerkelder onder het maaiveld. De parkeerkelder 
bestaat uit een gewapende betonnen vloer op betonnen 
poeren en palen. De wanden zijn in het werk gestorte 
wanden en/of  holle prefab betonwanden die worden 
volgestort met beton. De kolommen zijn in het werk 
gestorte betonkolommen, conform opgaven van de 
constructeur.

3. Riolering
De buiten- en binnenriolering worden uitgevoerd in 
PVC afvoerbuizen en hulpstukken, een en ander volgens 
voorschriften. De binnenriolering wordt aangesloten op 
het vuilwater gemeenteriool. De hemelwaterafvoeren 
worden verzameld en  aangesloten op het schoonwater 
gemeenteriool.

4. Terreininventarisatie
Het terrein wordt voorzien van beplanting, verharding 
en halfverharding. Het onderhoud hiervan zal vanuit de 
VvE geregeld worden. Op deze manier blijft de tuin en 
het terrein continue in goede staat.

5. Vloeren
De begane grondvloer en de verdiepingsvloer boven 
het restaurant worden uitgevoerd als breedplaatvloer. 
De rest van de verdiepingsvloeren bestaan uit 
geprefabriceerde kanaalplaatvloeren. Alle vloeren 
worden uitgevoerd volgens opgave van de constructeur. 
Op de begane grondvloer en de verdiepingsvloer komt 
een zwevende cementdekvloer van ongeveer 7cm.

6. Gevels
De buitengevel wordt uitgevoerd in stucwerk op de 
begane grond en vertikale houten geveldelen op de 
eerste verdieping. Het stucwerk wordt aangebracht op 

isolatieplaten. Vanaf  het maaiveld komt een plint van 
Belgisch blauwsteen. Boven deze hardstenen plint heeft 
het stucwerk een crèmewitte kleur. De hardhouten 
kozijnen worden voorzien van isolerende beglazing. De 
buitengevelisolatie en het glas voldoen aan de huidige 
gestelde bouwbesluiteisen. De balkons worden voorzien 
van crèmewitkleurige metalen balusters met daartussen 
sierhekwerken. Er worden verlichtingsarmaturen 
geplaatst bij entree en balkons.

7. Daken
De schuine daken worden voorzien van gebakken 
keramische vlakke dakpannen in een rood rustieke 



3Duynrijck | Boutiquehotel NoordwijkTechnische Omschrijving

kleur. De houten boeiboorden & sierbogen worden in 
een crèmewitte kleur geschilderd. De platte daken zijn 
voorzien van isolatie en een bitumineuze dakbedekking. 
De dakkapellen zijn voorzien van houten wangen, 
hardhouten kozijnen, isolerende beglazing, een 
geïsoleerde dakplaat, bitumineuze dakbedekking en 
aluminium daktrim. Alle geïsoleerde dakdelen voldoen 
aan de gestelde isolatie eisen.

8. Wanden en muren
De hotelappartment scheidende wanden worden 
uitgevoerd in geïsoleerde metal stud wanden, waarin 
verborgen staal- en/of  betonkolommen conform 
opgave van de constructeur. De binnenwanden van de 
hotelappartementen zijn idem uitgevoerd in metal stud. 
De scheidende wanden tussen de hotelappartementen 
zijn akoestisch losgekoppeld van elkaar om 
geluidsoverdracht te beperken.

9. Ventilatievoorzieningen
Alle hotelappartementen zijn aangesloten op een 
collectief  ventilatiesysteem. Hier wordt de lucht 
verwarmd en of  gekoeld alvorens deze in het 
hotelappartement wordt ingeblazen en afgezogen. 
De bediening voor de mechanische ventilatie is 
geïntegreerd in de thermostaat. De ventilatiekanalen 
worden uitgevoerd in kunststof  en/of  verzinkt 
plaatstaal, afmetingen volgens opgave van de 
installateur.

10. Materiaal- en 
uitvoeringsomschrijving van:

10a. Trappen & Lift
De hoofdtrap ter plaatse van de hoofdentree wordt 
uitgevoerd in prefab beton. De vluchttrap aan de 
oostzijde van het hotel wordt uitgevoerd in hardhout, 
in een gesloten uitvoering en voorzien van leuningen en 
waar nodig traphekken. Om de hotelappartementen te 
bereiken op de verdiepingen is er ook een lift aanwezig, 
deze is gesitueerd nabij de hoofdentree. 

10b. Hang- en sluitwerk
Het toegepaste hang- en sluitwerk in de buitengevels 
is van hoogwaardige kwaliteit. De buiten- en 
toegangsdeuren zijn voorzien van veiligheids-
sloten (met centraal sluitplan), en de deurkrukken, 
schilden,etc. worden uitgevoerd in roestvast staal. 
De toegangsdeuren van de hotelappartementen zijn 
voorzien van een smart card slot.

10c. Waterslagen/vensterbanken/dorpels
Onder de buitenkozijnen worden aluminium 
waterslagen opgenomen, voorzien van anti-dreunfolie. 
Aan de binnenzijde van de raamkozijnen worden 
vensterbanken opgenomen, deze worden uitgevoerd in 
hout en in kleur geschilderd. Onder de deurkozijnen ter 
plaatse van de toegangen worden kunststenendorpels 
toegepast. De inpandige dakramen hebben waterslagen 
uitgevoerd in zink, lozend op het dak.
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10d. Aftimmerwerk
De ruimten, welke niet zijn betegeld, worden voorzien 
van een hoge hardhouten plint en kozijnlijsten in een 
lichte kleur. Alle overgangen van hout op steen worden 
waar nodig afgetimmerd.

10e. Buitenkozijnen, deuren en ramen
De buitenkozijnen in de gevels worden uitgevoerd in 
hardhout en voorzien van draaiende delen in hardhout. 
In het schuine dakvlak komen houten dakkapellen. De 
glasopeningen zijn voorzien van isolerende beglazing 
conform de geldende eisen qua isolatie.

10f. Binnenkozijnen en –deuren
De buitenkozijnen De binnenkozijnen in de 
hotelappartementen worden uitgevoerd in hardhout in 
een lichte kleur met afgelakte stompe massieve deuren 
tevens in een lichte kleur, waar nodig brandwerend en 
zelfsluitend.

10g. Goten en hemelwaterafvoeren
De dakvlakken krijgen aan de onderkant een zinken 
bakgoot. De hemelwaterafvoeren aan de gevels zijn 
uitgevoerd in zink. Het platte dak en de terrassen wateren 
af  via de hierboven omschreven afvoeren. De dakkapellen 
lozen door middel van spuwers op de schuine dakvlak.

11. Sanitair
Alle badkamers en toiletten worden voorzien van 
sanitair. Het sanitair is meegenomen in het ontwerp 
van de binnenhuisarchitect. 

12. Water en elektra
Ten behoeve van de fonteintjes en wandclosets zijn 
er koud water aansluitpunten met afsluitkraan. Voor 
de wastafels, baden en douches is er een koud- en 
warmwateraansluiting tot op de mengkraan(en). 
Elektra in de hotelappartementen worden bepaald 
en uitgevoerd conform de NEN 1010. Er zijn 
standaard ISDN- en kabeltelevisieaansluitingen in de 
hotelappartementen aanwezig. Elk hotelappartement is 
voorzien van de noodzakelijke rookmelders. 

13. Wandafwerkingen
Alle badkamers en toiletten worden voorzien 
van wandtegels, volgens tekeningen van de 
binenhuisarchitect. Alle andere wanden worden 
afgewerkt middels een luxe behang, of  geschilderd in 
kleur. Kleur en formaat zijn met zorg vastgesteld in het 
plan van de binnenhuisarchitect.  

14. Vloerafwerkingen
Alle badkamers en toiletten worden voorzien van 
vloertegels. De overige vloeren worden afgewerkt 
middels een duurzame en goed te reinigen PVC-vloer 
in vissegraad motief. Kleur en formaat zijn met zorg 
vastgesteld in het plan van de binnenhuisarchitect.   

15. Plafondafwerkingen
De plafonds van de kamers worden uitgevoerd in 
spuitwerk. De onderkant van de in hout uitgevoerde 
daken worden allen geschilderd in kleur. Kleuren zijn met 
zorg vastgesteld in het plan van de binnenhuisarchitect.  
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16. Glas- en schilderwerk
Alle hardhouten buitenkozijnen worden voorzien van 
een isolerende beglazing geheel volgens bouwbesluit 
eisen en voorschriften. Al het houtwerk van kozijnen, 
deuren, ramen, boeiboorden, dakoverstekken, etc. is 
afgewerkt in een dekkend verfsysteem.

17. Verwarmingsinstallatie en 
warmwatervoorzieningen
Het hotelappartement is voor warmte- en koudelevering 
aangesloten op een collectieve opwekking welke in 
eigendom is van derden. De zogenoemde afleverset 
bevindt zich in de “warme” meterkast naast de entree 
van de kamer in de algemene gang. De afleverset 
zorgt tevens voor de levering van warm tapwater. De 
capaciteit van de installatie is berekend conform de 
geldende voorschriften. Bij een gelijktijdig functioneren 

van alle verwarmings- elementen en bij gesloten ramen 
en deuren. Het gehele hotelappartement is voorzien van 
vloerverwarming. De vloerverwarming is opgenomen 
in de afwerkvloer. Spijkeren, boren en/of  hakken in 
de vloer wordt dan ook ten zeerste afgeraden. Ten 
behoeve van de temperatuurregeling worden in alle 
hotel- appartementen een thermostaat aangebracht. 
Op de thermostaat kan tevens handmatig de keuze 
voor koelen of  verwarmen worden gemaakt en kan 
de luchtventilatie in verschillende standen worden 
geschakeld.

18. Parkeervoorziening
Parkeren is geregeld via een collectieve ondergrondse 
parkeerkelder. Plekken worden niet toegewezen aan 
appartementennummers.

19. Voorbehoud
Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van 
wijzigingen voortvloeiende uit eisen en goedkeuringen 
van de gemeente Noordwijk, nutsbedrijven en/of  
andere overheidsinstellingen.Tevens wordt het recht 
voorbehouden om af  te wijken van de inhoud van deze 
technische omschrijving, indien en voor zover dit 
technisch noodzakelijk mocht blijken en de algehele 
kwaliteit niet wordt aangetast. Deze wijzigingen zullen 
geen der partijen enig recht geven op verrekening van 
meer- of  minderkosten.

De op de artist impressions, afgebeelde materialen en 
kleuren zijn nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze illustraties 
geven slechts een schets/beeld van de realiteit. 
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VerdiepingsoverzichtenVerdiepings
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping




