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Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree   
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__ 
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Het kan mogelijk zijn om 

af te (moeten) wijken van 

de planning. Ook kunnen 

werkzaamheden later 

starten of uitlopen.  

Graag uw begrip 

hiervoor! 

 

 

 

 

 

 

Vloerafwerking 
Afgelopen week stond in het teken van de vloerafwerking. TMC heeft de 

vloerbedekking gelegd in de entree, winkel en kapsalon.    

De vloeren zijn eerst geëgaliseerd voordat de tapijttegels gelegd konden 

worden. Dat was even lastig omdat er niet over de vloer gelopen kon worden. 

Een groot compliment voor iedereen want de werkzaamheden konden zonder 

oponthoud verlopen. Dank voor uw en jullie medewerking!  

De vloerbedekking in de entree is lichtgrijs met stenen motief en mos “ertussen”. 

De vloerbedekking zal later (volgend jaar) doorgetrokken worden in de gangen 

op de begane grond. De tapijttegels zijn duurzaam en van gerecycled materiaal 

gemaakt. In de winkel en kapsalon is gekozen voor PVC in betonlook. 
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                            Bloembak 
De aannemer werkt aan de 

bloemenbak naast de hellingbaan 

en aan het plafond van de luifel. 

Bouwkundig zijn dit de laatste 

werkzaamheden die in de loop van 

week 50 afgerond worden. 

 

Werkzaamheden 

komende week 
Volgende week staat in het teken 

van de laatste fase. We zijn er 

bijna…. 

Het verfwerk vordert gestaag. Willi 

heeft zijn handen er vol aan, en de 

muren en plafonds zien er fris en 

strak uit. 

Interieurbouwer Intra zal de balie, 

winkel- en kapsalon inrichting 

plaatsen. 

Firma ITN zal elektrotechnisch af 

gaan monteren en verlichting 

aansluiten.  

De aannemer zal de bloembak en 

timmerwerk aan de luifel afronden. 

De deuren zullen geplaatst worden 

en verder de laatste puntjes op de 

ï…. Op dinsdag 21 december zal de 

oplevering plaatsvinden. 

 

Overlast 
In verband met het installeren van 

een nieuwe groepenkast zal er 

regelmatig overlast zijn zoals 

donkere gangen. Op voorhand is 

niet aan te geven hoe deze 

werkzaamheden verlopen. 

 

In verband met het aanhelen van 

het straatwerk zal er geluidsoverlast 

zijn. Dit zal in de loop van week 50 

plaatsvinden. 

 

Straat werk 
aanhelen

Week 50

Schilder-
werken

Week

50-51

Plaatsen Bali 
en interieur-

werk
Week 50

Eind op-

levering

Week      
51



 

 

 


