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Wat hadden wij bedacht voor de woning wat waren onze ideeën?
Brainstorm ideeën voor flatwoning:

- Airco : Zorgt ervoor dat als het in de zomer te warm is dat het je huis 
kan afkoelen.

- Gordijnen : Dan heb je wat meer privacy in de woning
- Eettafel met bankje : Het bankje zorgt voor meer ruimte want dan 

kan je het bankje tegen de muur aan doen
- Raam in de badkamer : Als alles beslagen is hoef je geen elektrische
- afzuiger te gebruiken nee je zet gewoon je raam open.  
- Klimplant :   De klimplant zorgt ervoor dat kou wordt opgevangen 

het komt niet tegen de buitenmuur aan en daardoor behoud je 
warmte.

- Vloerverwarming: Vloerverwarming verbruikt minder energie dan 
een ketel, ook gebruikt de ketel gas en dat is slecht voor het klimaat.

- Thermopane ramen: Thermopane ramen houden warmte tegen, 
warmte gaat moeilijk door een raam heen naar buiten, maar 
uiteindelijk gaat het er wel doorheen, maar doordat er nog een raam 
achter zit gaat het er nog makkelijker door heen.

- Goede verlichting: Door dat je goede verlichting hebt in de woning, 
maak je het veiliger.

- Een brandalarm in het trappenhuis: Een brandalarm is veilig voor in 
de woning.

- Een brandalarm in de keuken: Een brandalarm is veilig voor in de 
woning.

- Een brandalarm in de hal: Een brandalarm  is veilig voor in de 
woning.

- Sprinklerinstallatie: Een sprinklerinstallatie zorgt ervoor dat als het 
brandalarm afgaat dat het vuur dan gelijk wordt geblust.



Wij hebben overal in het huis 
gekozen voor vloerverwarming, 
dat hebben we gedaan, omdat we 
een tijdje geleden op het nieuws 
hadden gezien dat het isoleren 
van je huis veel te duurder zou 
gaan worden,daarom hadden wij 
voor deze oplossing gekozen.

Aan de zijkant van het huis 
hebben wij een klimplant 
toegevoegd. De klimplant zorgt 
ervoor dat kou wordt 
opgevangen het komt niet tegen 
de buitenmuur aan en daardoor 
behoud je warmte.

Wij hebben in de 
woning gekozen 
voor thermopane 
ramen, dat zijn 
dubbele ramen, dit 
zorgt ervoor dat je 
nog meer warmte 
binnen houdt in je 
huis.



We hebben bij dit huis 
gekozen voor de een 
praktische indeling we 
hebben goed nagedacht 
over naar welke kant de 
deur open gaat zodat je 
daar geen problemen 
meer hebt. Op de 
volgende powerpoint 
pagina zal je zien hoe wij 
het huis hebben 
ingedeeld met meubels 
erbij.

Wij hebben in 
het huis een 
aantal kamers 
veranderd, 
want wij vinden 
dat de indeling 
iets anders kon, 
zodat je veel 
meer ruimte 
kon benutten.



Dit is de indeling die wij 
hebben gemaakt bij de 
indeling van het huis, op 
deze foto kun je zien hoe 
wij de indeling hebben 
gemaakt voor deze woning. 
We hebben in dit huis niet 
alle meubels geplaatst, 
maar we hebben 
geprobeerd om er een zo 
duidelijk mogelijk beeld van 
te maken.



= Zijn de plekken waar  
   vloerverwarming ligt

= Zijn de plekken waar thermopane
    ramen zitten

= de klimplant


