
Technische omschrijving Cosy Roofs



Wat mag je zoal verwachten?

The Roofs heeft alles in huis heeft om jouw leven een stuk aangenamer en 

makkelijker te maken. Er is een servicemanager, er zijn MyPup-lockers voor 

het 24/7 ophalen van pakketjes en je kunt gebruik maken van shared mobility 

services als (elektrische)deelauto’s en -e-bikes. In de commerciële ruimtes 

onder in het gebouw is een ‘huiskamer’ waar je altijd welkom bent. Maar 

bovenal is The Roofs natuurlijk een prachtig gebouw met goed afgewerkte 

appartementen.

Graag vertellen we je meer over je woning.



De keuken in de Cosy Roofs is van het merk Bruynzeel en heeft een tweepits 

inductiekookplaat en oven/magnetron van het merk Etna. 

De keuken

In de badkamer van de Cosy Roofs vind je een Sphinx wastafel met Grohe kraan en 

een elektrische badkamerradiator van het merk Zehnder. Het toilet is ook van het 

merk Sphinx en heeft een Geberit duofix inbouwreservoir. Bij het toilet is een Geesa 

closetrolhouder van glanzend RVS. 

Badkamer/toilet 



Het glas van het balkon is boven en onder in aluminium profielen ingeklemd, 

gemonteerd aan balusters. Hierdoor biedt de balustrade van het balkon een enorm 

vrij uitzicht. 

Balkon

De wanden in deze woning zijn afgewerkt met een op spuitwerk lijkend vinylbehang. 

Op de wanden van het toilet is het tegelwerk tot circa 1,20 meter hoog. In de 

badkamer is dit tot plafondhoogte. 

De anhydriet dekvloer is een harde vloer die goed geschikt is als ondergrond voor 

allerlei soorten vloerbedekking, zoals, laminaat, parket, vinyl en tapijt. 

Het plafond (op circa 2,67 meter) is afgewerkt met spuitwerk.

Wand-, vloer-, en plafondafwerking

De gevelkozijnen zijn verdiepingshoog, van vloer tot plafond. In de meeste 

gevelkozijnen - in ieder geval 1 per ruimte - zit een te openen draai-kiepraam. Deze is 

te openen met een draaigreep. Toegang tot het balkon kan via een verdiepingshoge 

raamdeur. Dit is een draairaam in de afmeting van een deur en is ook te openen 

met een draaigreep. Aan de balkonzijde zit een vaste greep. Het glas is van HR++ 

kwaliteit.

Ramen/toegang balkon



De voordeur naar de woning heeft een cilinderslot met het keurmerk SKG 3, 

aan de balkonzijde zijn sloten met een SKG 2. Deze sloten voldoen dus aan het 

Politiekeurmerk. De voordeur naar de woning heeft een HPL (harde kunststof) 

afwerking. De binnendeuren in de woning hebben een lak afwerking.

Toegang tot de woning, deuren

In de hoofdentree hal komt een bellentableau met een videofoon installatie naar  een 

appartement. 

Videofoon

Salto is een elektronisch toegangscontrole systeem. In een Tag - sleutelhanger - zit een 

chip, die per gebruiker (op huisnummer) geprogrammeerd kan worden voor het vrijgeven 

van een e-slot in een deur, hekwerkpoort, etc. Hiermee kan een gebruiker alleen die ruimten 

betreden waar autorisatie voor wordt gegeven in die sleutelhanger. Zoals de hoofdentree 

van het gebouw, bergingen, parkeergarage etc. Bij verlies kan de beheerder makkelijk en 

snel de sleutelhanger uit-programmeren, waardoor misbruik kan worden voorkomen.

De deuren vanaf de hoofdentree tot aan de voordeur die moeten kunnen sluiten,

 zijn voorzien van een Salto-systeem met tags.

Toegang tot het gebouw



Supersnel internet & CAI aansluiting

In de woningen vind je CAI, telecom en glasvezel-aansluitingen van KPN én 

VodafoneZiggo in de meterkast.  Je kunt dus zelf de keus maken. In de appartementen 

zijn aansluitpunten voor data en tv aangelegd in de woonkamer en er is een 

loze voorziening (= buis zonder bedrading) in één slaapkamer. Hierbij zijn ook 

wandcontactdozen aangebracht voor de stroomvoorziening van apparatuur. 

In beide gebouwen zijn drie liften en een trappenhuis. Het trappenhuis heeft een 

zogenaamde wokkeltrap; vanaf een verdieping gaan twee trappen naar boven en 

twee naar beneden.

Liften/trappenhuizen 

Handig weetje!*

• Twee liften zijn 2,2 meter diep, 1,3 meter breed en 2,6 meter hoog. De 

doorgang van de deur is 1 meter breed en 2,3 meter hoog. 

• Eén lift is 1,1 meter breed. Verder net als de andere liften 2,2 meter diep 

en 2,6 meter hoog. De doorgang van de deur is 1 meter breed en 2,3 meter 

hoog.

* In de periode van de meeste verhuizingen zijn de liften afgetimmerd. Dit kan er 
voor zorgen dat de lift kleiner is dan hier genoemd.



De appartementen in The Roofs hebben vloerverwarming en -koeling. Hiervoor 

maken we gebruik van een installatie voor Warmte-Koude-Opslag (WKO) met de 

externe warmteleverancier Eteck. Als huurder ben je verplicht om een contract 

af te sluiten met Eteck. Een WKO-installatie is duurzaam en het hele jaar door erg 

comfortabel. In de winter altijd een constante temperatuur en op zomerse dagen 

zorgt de installatie zelfs voor verkoeling

Voor aansturing van het klimaat is er in de woonkamer een centrale thermostaat 

aanwezig. De overige kamers hebben een eigen thermostaat, maar de temperatuur 

is hier maar beperkt in te stellen.  In de badkamer is een elektrische handdoekradiator 

met thermostaat aanwezig.

Klimaat

Je hebt de mogelijkheid een berging te huren. Deze bevinden zich in Grotius 1 

op de 1e verdieping. In Grotius 2 zijn de bergingen op de 1e en 2e verdieping. De 

bergingen zijn met de lift te bereiken. Hoe groot de berging precies is, vind je op de 

huurovereenkomst.

Berging 



Wat is er verder in het gebouw? 

The Roofs is veel meer dan alleen een appartementengebouw. Het is 

een community waar je een breed scala aan services en voorzieningen 

vindt. 

Kijk op de website als je meer wilt weten over:

De servicemanager

De invulling van de commerciële ruimte, waaronder de ‘huiskamer’

De mobiliteitsdiensten (deelauto, deelfiets, XXL-fietsenstalling)

De My Pup-lockerservice

De buitenruimte van het gebouw



Alvast veel woonplezier!

Team The Roofs


