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TWEEKAPPERS WONINGTYPE 5400 en 5700

WOONGEREEDPAKKETTEN
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VOEL JE THUIS
Uw MorgenWonen-woning wordt standaard ‘woongereed’ opgeleverd. Dit betekent dat
uw woning bij oplevering standaard al is voorzien van een keuken, vloerbekleding en
trapbekleding.
Voor een omschrijving van het standaard woongereedpakket verwijzen wij u naar
variant 1 in deze flyer. Naast deze basisuitvoering bieden wij tegen een meerprijs nog
een drietal andere woongrereedpakketten aan met een andere keuken, een andere
kleur PVC-vloer op de begane grond en eerste verdieping en een andere kleur tapijt op
de trappen.
Tot d.d. 01-10-2022 kunt u uw koperskeuzes (incl. woongereedpakketten)
bevestigen via de koperskeuzemodule in uw online woningportaal. Na het tekenen van
de aannemingsovereenkomst ontvangt u hiervoor een activatiemail. Alle informatie en
documenten met betrekking tot uw woning kunt u hierop overzichtelijk terugvinden. Ook
alle communicatie met de kopersbegeleider zal in dit portaal plaatsvinden. Wanneer er
voor deze datum geen keuze is gemaakt, wordt de woning ’standaard’, conform de
technische omschrijving opgeleverd.
De keuze is aan u!

Standaard uitvoering
Variant 1 - Woongereedpakket opgenomen in de V.O.N.-prijs
•
•
•
•
•
•
•
•

Premium B keuken - basis frontkleur Laser Soft Wit - greep 495.
Kwaliteitskeuken met fronten voorzien van een decoratieve kunststoflaag in melaminehars.
Geïntegreerde demping op scharnieren en ladegeleiders.
Werkblad composiet en RVS spoelbak (vlakbouw); werkbladkleur Buxy Black Gepolijst.
Smetplint composiet van 10cm op het werkblad in kleur van het werkblad.
Achterwand composiet achter koken onder de afzuigkap 78cm hoog.
Eénhendel keukenmengkraan Lanesto Colibri chroom.
Set AEG van 5 apparaten.

PVC vloer Kleur: 9328 Voyage Oak

Tapijt trap Kleur: 0205 Antraciet

Wordt gelegd t.p.v. begane grond en eerste verdieping
(m.u.v. toilet, badkamer en meterkast).

Wordt gelegd op beide trappen, t.p.v. treden en
stootborden.

Woongereedpakket
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Variant 2 - Meerprijs € 1.650,- incl. BTW
•

•
•
•
•
•
•
•

Premium C keuken - Frontkleur Laser Soft Kasjmier – Greeploos met keellijst in de kleur Mat Kasjmier.
Kwaliteitskeuken met fronten voorzien van een decoratieve kunststoflaag in melaminehars.
Geïntegreerde demping op scharnieren en ladegeleiders.
Werkblad toplaminaat en RVS spoelbak (vlakbouw); werkbladkleur 56 Eiken Grijs Kopshout.
Smetplint van 10cm op het werkblad in kleur van het werkblad.
Achterwand achter koken onder de afzuigkap 78cm hoog.
Eénhendel keukenmengkraan Lanesto Quadrato RVS.
Set AEG van 5 apparaten.

PVC vloer Kleur: 9009 Cream Century Oak

Tapijt trap Kleur: 0625 Bruinbeige

Wordt gelegd t.p.v. begane grond en eerste verdieping
(m.u.v. toilet, badkamer en meterkast).

Wordt gelegd op beide trappen, t.p.v. treden en
stootborden.

Woongereedpakket
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Variant 3 - Meerprijs € 2.050,- incl. BTW
•

•
•
•
•
•
•
•

Premium C keuken - Frontkleur Laser Soft Satijn – greep 437.
Kwaliteitskeuken met fronten voorzien van een decoratieve kunststoflaag in melaminehars.
Geïntegreerde demping op scharnieren en ladegeleiders.
Werkblad composiet en RVS spoelbak (vlakbouw); werkbladkleur Belgium Blue gepolijst.
Smetplint composiet van 10cm op het werkblad in kleur van het werkblad.
Achterwand composiet achter koken onder de afzuigkap 78cm hoog.
Eénhendel keukenmengkraan Lanesto Quadrato RVS.
Set AEG van 5 apparaten.

PVC vloer Kleur: 9326 Beachside Oak

Tapijt trap Kleur: 0670 Sepiabruin

Wordt gelegd t.p.v. begane grond en eerste verdieping
(m.u.v. toilet, badkamer en meterkast).

Wordt gelegd op beide trappen, t.p.v. treden en
stootborden.

Woongereedpakket
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Variant 4 - Meerprijs € 2.760,- incl. BTW
•

•
•
•
•
•
•
•

Premium C keuken - Frontkleur Laser Soft Zwart – Greeploos met keellijst in de kleur Mat Zwart.
Kwaliteitskeuken met fronten voorzien van een decoratieve kunststoflaag in melaminehars.
Geïntegreerde demping op scharnieren en ladegeleiders.
Werkblad composiet en RVS spoelbak (vlakbouw); werkbladkleur Legend Black gepolijst.
Smetplint composiet van 10cm op het werkblad in kleur van het werkblad.
Achterwand composiet achter koken onder de afzuigkap 78cm hoog.
Eénhendel keukenmengkraan Lanesto Quadrato RVS.
Set AEG van 5 apparaten.

PVC vloer Kleur: 9325 Pearl Oak

Tapijt trap Kleur: 0230 Onyx

Wordt gelegd t.p.v. begane grond en eerste verdieping
(m.u.v. toilet, badkamer en meterkast).

Wordt gelegd op beide trappen, t.p.v. treden en
stootborden.

Inmeten &
montage
U heeft uw keuze gemaakt; Voortman Keukens regelt
de rest. Voortman maakt in overleg met MorgenWonen
een afspraak voor het inmeten van uw nieuwe keuken
om ervoor te zorgen dat uw keuken straks perfect in de
ruimte past. Op basis van het verslag van de inmeter,
controleert de backoffice nogmaals alle gegevens
zorgvuldig voordat de keuken besteld wordt.

Alles in één vertrouwde hand
Uw keuken wordt geplaatst door Voortmans eigen
vakmonteurs. Zo blijft alles in één vertrouwde hand
en u weet zeker dat uw nieuwe keuken puntgaaf
wordt opgeleverd en alle apparatuur veilig werkend is
aangesloten. Na de oplevering van de woning kunt u
direct aan de slag in uw prachtige keuken!
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