
 

 

 

 Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen B.V. – BOSS locatie Capelle a/d IJssel – appartementen  – 26 april 2022 

AFWERKSTAAT 

project:  BOSS te Capelle aan den IJssel 

datum:   26 april 2022 

 ALGEMENE RUIMTE 
Entree 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer en grijze vloertegels 
                                  600 x 600 mm, afgewerkt met  
                                  Plinttegel en schoonloopmat. 
Wanden : glasvezelbehang en sauswerk. 
Plafond  : lineair houten plafondsysteem 
 

Fietsenstalling/ bergingen   
Vloer : betonvloer met zandcement-   
                                  dekvloer voorzien van oxaanolie   
Wanden : onafgewerkt 
Plafond  : houtwolvezelcement beplating 

                                   
Hydrofoorruimte  
Vloer : betonvloer met zandcement-   
                                  dekvloer    
Wanden : onafgewerkt  
Plafond  : houtwolvezelcement beplating  

                                  
CVZ kast 

Vloer  : betonvloer     
Wanden : onafgewerkt 
Plafond  : onafgewerkt 
 

Lifthallen 
Vloer  : betonvloer met zandcement-      
                                  dekvloer en projecttapijt  
Wanden : glasvezelbehang en sauswerk 
Plafond  : spuitwerk 

 
Trappenhuis 
Vloer  : betonvloer met projecttapijt  
Bordessen : betonvloer met projecttapijt 
Trap  : beton met wafelmotief 
Onderzijde trap/: onafgewerkt 
bordessen 
Wanden : glasvezelbehang en sauswerk 
Plafond  : spuitwerk 
 

Buitenbordes trappenhuis 
Vloer  : betonvloer met betontegels  
    30 x 30 cm  
Wanden : onafgewerkt 
Plafond  : onafgewerkt 
 

Lift 
Vloer  : projecttapijt  
Wanden : wanden luxe uitstraling met spiegel,  
                                  rvs handregel, zitje en telefoon- 
                                  aansluitpunt 
Plafond  : voorzien van led inbouwspots 
Liftdeuren : geborsteld rvs 
 

OVERDEKTE PARKEERRUIMTE 
Vloer  : betonvloer gevlinderd 
Wanden : metselwerk 
Plafond  : houtwolvezelcementbeplating 
 
 
PRIVE GEDEELTE 
Hal 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer. 
Wanden : behangklaar 
Plafond  : spuitwerk 
 
Woonkamer / keuken 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer. 
Wanden : behangklaar 
Plafond  : spuitwerk, ter plaatse van schuine  

  kap (indien aanwezig) sauswerk 
 
Toiletruimte 
Vloer  : tegels 30 x 30 cm 
    kunststeen dorpel onder de deur 
Wanden : tegels 20 x 25 cm, liggend geplaatst 
    1 tegel boven het plateau inbouw-  

  reservoir daarboven spuitwerk 
Plafond  : spuitwerk 
 
Badkamer(s) 
Vloer  : tegels 30 x 30 cm 
    kunststeen dorpel onder de deur   
Wanden : tegels 20 x 25 cm, liggend geplaatst   
                                  tot het plafond 
Plafond  : spuitwerk 
 
Nb. Tegels worden niet strokend aangebracht! 
 
Slaapkamer(s) 
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer. 
Wanden : behangklaar.  
Plafond  : spuitwerk, , ter plaatse van schuine  

  kap (indien aanwezig) sauswerk 
   
Techniekruimte/ berging  
Vloer  : betonvloer met zandcement- 
    dekvloer.    
Wanden : onafgewerkt 
Plafond : onafgewerkt, ook ter plaatse van 

  schuine kap (indien aanwezig) 
 

Meterkast 

Vloer  : betonvloer     
Wanden : onafgewerkt 
Plafond  : onafgewerkt 
 
 


