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Bestehuurder,
Wij kijken ernaar uit u te mogen 

verwelkomen in Living-Inn Nijmegen. Wij 

vinden het belangrijk dat u als huurder uw 

appartement toch kunt personaliseren. 

Daarom bieden we een aantal opties. 

Enkele keuzes zijn kosteloos, maar voor een 

aantal geldt een meerprijs. We willen graag 

dat u zich helemaal thuis voelt.

Met trots presenteren wij u de  

Living-Inn Keuken

Met zorg selecteerden wij een 

keukenleverancier, die samen met ons 

de Living-Inn Keuken heeft ontwikkeld. 

Deze speciaal samengestelde keuken is 

standaard al zo volledig mogelijk uitgerust. 

Daarnaast is er nagedacht over de slimste 

opstelling van de keuken per appartement. 

U bent daardoor verzekerd van een fijne 

keuken die natuurlijk aanvoelt en optimaal 

past binnen de ruimte. Zodat u zich binnen 

de kortste keren helemaal op uw plek voelt.

Frisse badkamer

Ook de badkamer kunt u helemaal eigen 

maken. Wilt u regendouche, een dubbele 

wastafel of een speciaal toilet? Dat kan 

allemaal. Ook qua uitstraling heeft u de 

nodige opties. Voor welk model en welke 

kleur badkamermeubel kiest u? Wilt u 

verlichting in de spiegel? We werken enkel 

met mooie merken, zodat u verzekerd 

bent van een luxe uitstraling en duurzame 

kwaliteit.

Kamer erbij

Heeft u behoefte aan een extra slaapkamer 

voor logés? Of vindt u het fijn over een 

werk- of hobbykamer te beschikken? Dan is 

dat mogelijk, afhankelijk van de afmetingen 

van uw appartement. Ontdek op de 

plattegrond hoe deze extra ruimte ontstaat. 

In deze uitgave ziet u welke mogelijkheden 

er zijn voor uw keuken, badkamer en 

eventuele tweede (slaap)kamer. Ontdek 

welke keuzes u kosteloos kunt maken en 

met welke extra opties u uw appartement 

nog meer kunt laten aansluiten bij uw 

persoonlijke woonwensen. Wij zijn 

benieuwd: hoe maakt u van uw nieuwe 

woning uw thuis?

Met vriendelijke groet,

Team Living-Inn
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Hoe maakt u
uw keuken

eigen?

Keuken
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Apparatuur
In de keuken komt alles en iedereen samen. Daarom doen we ons best om van 
uw keuken de fijnste plek in huis te maken. Dat doen we met hoogwaardige 
apparatuur van het merk Siemens. U kunt kiezen uit een aantal optiepakketten 
voor de apparatuur. We maken een onderscheid tussen basisapparatuur en 
apparatuur uit het pluspakket. Laat de chef in u naar bovenkomen.

Combimagnetron
inbouw 44 liter, 

black steel

Deze rvs pannenset bestaat uit een koekenpan, twee kookpannen en een steelpan. 
Alle vier de pannen hebben hittebestendige grepen. Daarnaast zijn ze ook nog eens 
geschikt voor elke warmtebron. En na het koken kunnen de kookpannen gewoon in de 
vaatwasser!

Koelkast 181 liter
standaard in keuken 
basis 1 en variant 1 

Koelkast 137 liter
standaard bij 

keuken basis 2

Koel+vries combinatie 
267 liter

standaard bij variant 
2 + 3

Afzuigkap
incl. 2 vetfilters

Vaatwasser
geluidsklasse B

Spoelbak
basisuitvoering

4-pits
Inductiekookplaat
60 x 52 cm (B x D)

LEDspot
verlichting

SESTO BN
kraan
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Quooker 
RVS fusion Square

3-in-1 kokendwaterkraan

Spoelbak
luxe uitvoering

LEDstrip
verlichting

Anti-slipmatten
Pannen zullen niet 

schuiven of de lades 
beschadigen

Pannenset (€ 230)
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Keukenvarianten
De standaard Living-Inn Keuken krijgt een prominente plek in uw woning. De architect heeft goed 
nagedacht over de plaatsing van de keuken. Afhankelijk van het appartement dat u heeft gekozen, 
kunt u uw voorkeur uitspreken voor één van de volgende varianten. Zo benut u het beschikbare 
keukenoppervlak en de ruimte van uw appartement altijd ten volste.

OPTIESBROCHURE SENIOREN
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KEUKEN

Pag 7

Pag 7

Pag 8

Pag 8

Pag 9

Basis 1

Basis 2

Variant 1

Variant 2

Variant 3

De basiskeuken heeft een totale lengte van 300 
cm. Deze biedt voldoende werk en opbergruimte 
en is van alle gemakken voorzien. Lees meer op 
pagina 7.

Liever een andere opstelling zonder meerprijs? 
Kies dan voor deze keuken! De totale lengte 
hiervan is 300 cm. Lees meer op pagina 7.

Tegen een meerprijs kunt u kiezen voor 60 cm 
meer werkblad en opbergruimte. 
De totale lengte van deze keuken is 360 cm. Lees 
meer op pagina 8.

Liever een koel-vriescombinatie in de 
keukenruimte? Kies dan voor deze optie! 
De keuken bestaat een koelvriescombinatie van 
maar liefst 273 liter. Lees meer op pagina 8.

Wilt u meer meer speelsheid in uw keuken? Kies 
dan voor variant 4. Met losse, staande kasten. 
Lees meer op pagina 9.
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Basis 1

300 cm

Deze basis keuken is voorzien van een hoge kast met 
daarin de combimagnetron. Het werkblad heeft een 
lengte van 240 cm. Deze variant heeft een onderbouw 
koelkast met nis-maat van 82 cm. Er is standaard 1 
wandcontactdoos boven het werkblad.
Geen meerkosten.

Vaatwasser

€ 0

7

KEUKEN

Aanvullende wensen
U kunt deze variant aanvullen met extra opties.

Pakket Hoogglans (+ € 575)
Keuze uit 5 glanzende kastkleuren (zie pag 5).

Greeploos Pakket (+ € 440)
Voor een strak resultaat wordt de 
keuken in dit pakket greeploos geleverd.

Composiet werkblad + achterwand (+ € 1.615)
Keuze uit 5 composieten (stenen) bladen
en achterwanden (zie pag 10).  

Pluspakket accessoires (+ € 2.650)
Zie pag 5.

Pannenset (+ € 230)
Zie pag 5.

Extra dubbele wandcontactdoos (+ € 230)
Zodat u meer keukenapparatuur kunt inpluggen.

Aanvullende wensen
U kunt deze variant aanvullen met extra opties.

Pakket Hoogglans (+ € 575)
Keuze uit 5 glanzende kastkleuren (zie pag 5).

Greeploos Pakket (+ € 440)
Voor een strak resultaat wordt de 
keuken in dit pakket greeploos geleverd.

Composiet werkblad + achterwand (+ € 2.015)
Keuze uit 5 composieten (stenen) bladen
en achterwanden (zie pag 10).  

Pluspakket accessoires (+ € 2.650)
Zie pag 5.

Pannenset (+ € 230)
Zie pag 5.

Extra dubbele wandcontactdoos (+ € 230)
Zodat u meer keukenapparatuur kunt inpluggen.

300 cm

Deze variant heeft een onderbouw koelkast met 
nismaat van 82 cm. Hierdoor is de hoge kast komen te 
vervallen en biedt deze keuken extra werkbladruimte. 
De lade boven de combimagnetron is voorzien van 
besteklade. Er is standaard 1 wandcontactdoos boven 
het werkblad. Geen meerkosten.

Koeler Vaatwasser

Koeler
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Variant 2

Variant 1

360 cm

360 cm

Deze keuken is voorzien van een koel-vriescombinatie (de 
indeling hiervan is te vinden op pagina 5). Doordat hier 
een extra hoge kast is bijgekomen, betekent dit nóg meer 
opbergruimte onder de combi-magnetron. 
Meerkosten: € 1.300*.

*Indien de wand verlengd moet worden met 60 cm. 
Extra meerkosten: € 575.

Liever nog wat meer werkruimte? Kies dan voor deze optie!
Met een werkblad van maarliefst 300 cm, 5 bovenkasten, 
4 lades en 2 onderkasten biedt deze keuken enorm veel 
ruimte. Gezien de grote is hier een extra ledspot aan 
toegevoegd. Meerkosten: € 1.300*.

*Indien de wand verlengd moet worden met 60 cm. 
Extra meerkosten: € 575.

€ 1.300

Koeler

Koel-vries
combinatie

Vaatwasser

Vaatwasser

OPTIESBROCHURE SENIOREN
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€ 1.300

Aanvullende wensen
U kunt deze variant aanvullen met extra opties.

Pakket Hoogglans (+ € 700)
Keuze uit 5 glanzende kastkleuren (zie pag 5).

Greeploos Pakket (+ € 520)
Voor een strak resultaat wordt de 
keuken in dit pakket greeploos geleverd.

Composiet werkblad + achterwand (+ € 2.015)
Keuze uit 5 composieten (stenen) bladen
en achterwanden (zie pag 10).  

Pluspakket accessoires (+ € 2.650)
Zie pag 5.

Pannenset (+ € 230)
Zie pag 5.

Extra dubbele wandcontactdoos (+ € 230)
Zodat u meer keukenapparatuur kunt inpluggen.

Aanvullende wensen
U kunt deze variant aanvullen met extra opties.

Pakket Hoogglans (+ € 700)
Keuze uit 5 glanzende kastkleuren (zie pag 5).

Greeploos Pakket (+ € 520)
Voor een strak resultaat wordt de 
keuken in dit pakket greeploos geleverd.

Composiet werkblad + achterwand (+ € 1.615)
Keuze uit 5 composieten (stenen) bladen
en achterwanden (zie pag 10).  

Pluspakket accessoires (+ € 2.650)
Zie pag 5.

Pannenset (+ € 230)
Zie pag 5.

Extra dubbele wandcontactdoos (+ € 230)
Zodat u meer keukenapparatuur kunt inpluggen.
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Variant 3
Deze variant geeft meer speelsheid in de keuken. 
Afhankelijk van de muurlengte komen de losse, staande 
kasten in de hoek of vrijstaand. Let op: dit is geen 
hoekopstelling. Meerkosten: € 1.300.

€ 1.300
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KEUKEN

Koel-vries
combinatie

Aanvullende wensen
U kunt deze variant aanvullen met extra opties.

Pakket Hoogglans (+ € 700)
Keuze uit 5 glanzende kastkleuren (zie pag 5).

Greeploos Pakket (+ € 520)
Voor een strak resultaat wordt de 
keuken in dit pakket greeploos geleverd.

Composiet werkblad + achterwand (+ € 1.615)
Keuze uit 5 composieten (stenen) bladen
en achterwanden (zie pag 10).  

Pluspakket accessoires (+ € 2.650)
Zie pag 5.

Pannenset (+ € 230)
Zie pag 5.

Extra dubbele wandcontactdoos (+ € 230)
Zodat u meer keukenapparatuur kunt inpluggen.
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Matte fronten (geen meerprijs)

Hoogglans fronten (meerprijs)

Kunststof werkbladen + achterwand (geen meerprijs)

Composiet werkbladen + achterwand (meerprijs)

Greeploos (meerprijs) Kranen (geen meerprijs) Verlichting (geen meerprijs)

Grepen (geen meerprijs)

Alpin Wit

Alpin Wit
Hoogglans

Steenstructuur
Beton Grijs

Molino
Black

Steenstructuur
Zwart Graniet

Gevlamd

Molino
Grey

Houtstructuur
Eiken 

San Remo

Molino
Oscuro

Steenstructuur
Zwart

Molino
Blanco

Steenstructuur
Wit Beton

Molino
Delicato

067 rvs 069 rvs 183 rvs

726 Zwart 271 Titaan

Wit

Wit
Hoogglans

Magnolia
Mat

Magnolia
Hoogglans

Zijdegrijs

Zijdegrijs
Hoogglans

Zand

Schiefer Grijs
Hoogglans

Beton
Grijs

Beton
Schiefer Grijs

Eiken
San Remo

Vulkaangrijs Decor
Notenhout

Ingelegde spoelbak 
In geval van een composieten werkblad 
wordt de spoelbak ingelegd. Het werkblad 
en de rand van de spoelbak lopen naadloos 
in elkaar over, waardoor het werkblad 
eenvoudig te reinigen is. De bovenkant van 
de spoelbak komt gelijk te liggen met de 
bovenzijde van het werkblad en heeft als 
voordeel dat het hygiënisch en strak is.

Afwerking composieten
werkbladen

Gepolijst: zorgt voor een glanzende 
afwerking, maakt het oppervlak minder 
kwetsbaar en de kans op vlekken kleiner.

Leather: door de staalborstelbewerking ontstaat 
een matte reliëf afwerking, dit maakt het blad 
vlekgevoeliger.
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Keukenopties
De keuken heeft een prominente plek in uw woning en mag daarom het pronkstuk zijn. Om 
dat te bewerkstelligen, telt ieder detail. Van front en greep(loos) tot kraan en verlichting; de 
keuze is volledig aan u. Zodat ook de keuken volledig naar smaak is.
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BADKAMER & TOILET

Hoe maakt u
uw badkamer 

en toilet
eigen?

Badkamer & toilet
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Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

Badkamer standaard
Welke kleur kranen vindt u mooi? Op welk toilet zit u het meest comfortabel? En gaat u 
voor een enkele of dubbele wastafel? U heeft de unieke kans om de badkamer van uw 
woning voor een groot deel naar wens en smaak in te richten. Bekijk rustig alle opties.

BADKAMER & TOILET STANDAARD

1 Enkele wastafel. Kleur: Wit hoogglans

Wastafel (Geberit Renova Plan 60 cm) zonder 
onderkast

Standaard

2 Wastafelmengkraan

Grohe Eurosmart ES wastafelmengkraan (opbouw), chroom, aantal 
grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche 
keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, 
oppervlaktebehandeling gepolijst, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, 
met inzinkbare ketting, uitvoering uitloop vast.

Standaard
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Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

3 Badkamermeubel

Badmeubelkast middelhoog,  
39 x 105 x 36 cm (B x H x D), corpus wit,
2 deuren, 1 laden

Standaard

13

3a

3b

3c

Kleur: Lava mat

Kleur: Licht noten hickory

Kleur: Noten hickory

€ 30

€ 30

€ 30
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4

5

6

7

Spiegel

Closet 

Closetzitting

Wastafel / Fontein

Silkline wandspiegel, glas, 60 x 60 cm (B x H), rechthoekig, uitvoering 
glas helder, dikte 0,5 cm

Geberit E-Con closet 43 cm hoog

Geberit E-Con closetzitting

Geb e-con wastfl 60 x 45,5 cm wit

Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard
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15

8 Fonteinkraan

Grohe Costa L fonteinkraan, chroom

Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

Standaard

9

10

Douchewand

Handdoekradiator

90 x 200 cm (B x H)

De radiator is een klassieke en tijdloze 
elektrische radiator met digitale thermostaat 
werkend op basis van ruimtetemperatuur 
uitgevoerd in wit. 119,5 x 50 cm (L x B)

Standaard

Standaard
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Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

BADKAMER & TOILET STANDAARD

16

11 Douchemengkraan

Grohe Grohtherm 800 douchemengkraan (opbouw), chroom, 
thermostatisch, afsluitmechanisme bovendeel keramisch, kraan 
messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling 
gepolijst, wand, hartafstand 15 cm

Standaard

12 Standaard kleur badkamertegels

Vloertegels zijn standaard.
VT Brera Cemento antislip 60 x 60 
cm (B x H) matgrijs (vloertegel) + WT 
Canada Blanco 25 x 40 cm (B x H) 
glans wit (wandtegel)

Op de vloer van de badkamer en het toilet is standaard voorzien van 
vloertegel VT Brera Cemento matgrijs in formaat 60 x 60 cm (B x H).

De wanden van de badkamer en het toilet zijn standaard voorzien 
van wandtegel WT Canada Blanco 25x 40 (B x H) cm in glans wit.

De wanden van de badkamer zijn tot het plafond voorzien van 
tegelwerk. De wanden van het toilet worden tot circa 1,5 meter 
hoogte voorzien van tegelwerk.

Vloertegel
Brera Cemento antislip

Wandtegel
Canada Blanco

Standaard
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1

Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

Douchecabine

Douchecabine (Giada 87 2G, helder glas), 
uitvoering in chroom

€ 855

Badkameropties

BADKAMER- & TOILETOPTIES

2 Douchetoilet

Geberit AquaClean 
Sela douchetoilet

€ 3.775
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Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

BADKAMER- & TOILETOPTIES

3 Onderkast (kleur: wit hoogglans) € 270

3a

3b

3c

Kleur: Lava mat

Kleur: Licht noten hickory

Kleur: Noten hickory

€ 300

€ 300

€ 300

Onderkast (Geberit Renova Plan 60 cm)
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4

5

Optie# Optie-omschrijving

Toilet zonder spoelrand

Verhoogd toilet

Geberit wandcloset 
E-Con RF Wit

Toilet hangt op 50 cm i.p.v. 43 cm

€ 105

€ 70

Meerprijs

BADKAMER- & TOILETOPTIES
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Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

6 Dubbele wastafel incl. onderkast. Kleur: Wit hoogglans*

Dubbele wastafel (Geberit Renova 
Plan 130 cm) i.p.v. enkele wastafel incl. 
onderkast

*Indien u deze optie kiest vervalt de 
middelhoge kast.

€ 715

6a

6b

6c

Kleur: Lava mat

Kleur: Licht noten hickory

Kleur: Noten hickory

€ 745

€ 745

€ 745

BADKAMER- & TOILETOPTIES
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BADKAMER- & TOILETOPTIES

OPTIE EXTRA HOGE KAST (P13) 
+ VOETNOTE AFHANKELIJKHEID VAN 

MOGELIJKHHEID MONTAGE BADKAMER

7 2e Badkamermeubel wit*

Badmeubelkast middelhoog,  
39 x 105 x 36 cm (B x H x D), corpus wit,
2 deuren, 1 laden

€ 575

*Afhankelijk van mogelijkheid van montage badkamer.

7a

7b

7c

Kleur: Lava mat

Kleur: Licht noten hickory

Kleur: Noten hickory

€ 605

€ 605

€ 605
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BADKAMER- & TOILETOPTIES

8 Wandbeugels ergogrip (2x)

Wandbeugels (Linido, 40 cm, wit) (2 stuks)

€ 210

9 Keuze kleur wandtegel

2 keuzes wandtegels. Vloertegels zijn standaard VT Brera Cemento antislip.

9a

9b

Keuze wandtegel 1

Keuze wandtegel 2

€ 9 per m2

€ 9 per m2

WT Stage Cemento 25 x 40 cm 
matgrijs (wandtegel)

WT Stage Blanco 25 x 40 cm 
matwit (wandtegel)

Wandtegel

Wandtegel
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BADKAMER- & TOILETOPTIES

10 Toilet volledig betelegd tot plafond

Volledige betegeling i.p.v. spackspuitwerk boven 1,50 mtr.

10a

10c

10b

Basispakket

Wandtegel 2

Wandtegel 1

€ 725

€ 810

€ 810

WT Canada Blanco 25 x 40 cm 
(B x H) glanswit + 
VT Brera Cemento 60 x 60 cm 
(B x H) matgrijs

Wandtegel 
Canada Blanco

Wandtegel 
Stage Cemento

Wandtegel 
Stage Blanco

Vloertegel 
Brera Cemento

Vloertegel 
Brera Cemento

Vloertegel 
Brera Cemento

WT Stage Blanco 25 x 40 cm 
(B x H) matwit + 
VT Brera Cemento 60 x 60 cm  
(B x H) matgrijs

WT Stage Cemento 25 x 40 cm 
(B x H) matgrijs + 
VT Brera Cemento 60 x 60 cm  
(B x H) matgrijs

11 Verlichting in spiegel

Verlichting in spiegel (GEB wandspiegel RENOVA 
COMPACT, glas, 60 x 65 cm (B x H)) i.p.v. armatuur 
boven spiegel

€ 386
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13

14

15

Aansluiting wasmachine in badkamer

Aansluiting droger in badkamer op aparte groep, 
incl. 4-standenschakelaar

Extra dubbele wandcontactdoos bij wastafel

€ 610

€ 610

€ 230

12 Regendouche*

Regendouche (Grohe Tempesta 27922000)

€ 270

BADKAMER- & TOILETOPTIES

*Alleen mogelijk icm Vattenfall Plus 
aansluiting ivm volume water per 
minuut.
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OVERIGE

Hoe maakt u
uw appartement

eigen?

Overige
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OVERIGE

Overige

1

Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

Tweede (slaap)kamer* € 8.625

Hebt u behoefte aan een extra slaapkamer? Of vindt u het fijn over een werk- of 
hobbykamer te beschikken? Dan is dat mogelijk afhankelijk van de afmetingen van 
uw appartement en het type appartement.

De verhuurbegeleider kan u vertellen of een tweede kamer mogelijk is in uw 
appartement.

* Deze optie is alleen te kiezen bij appartementen waar een tweede kamer bouwkundig mogelijk is.
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2

Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

Keuze pvc-vloerafwerking

LIVING-INN NIJMEGEN 27

2a

2b

2c

2d

2e

Baltic Maple

Classic Oak

Country Oak

Sherman Oak

Hoverstone

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 8 per m2

OVERIGE



OPTIESBROCHURE SENIOREN

LIVING-INN NIJMEGEN 28

OVERIGE

3

4

5

6

Optie# Optie-omschrijving Meerprijs

Dubbele wandcontactdoos buiten (balkon/loggia)

Extra dubbele wandcontactdoos binnen

Loze leiding

Extra aansluitingen data / internet (CAT6)

€ 420

€ 230

€175

€ 330

7

8

9

Extra aansluiting tv (CAI)

Loggia dichtzetten met balkonbeglazing

Loggia voorzien van leuningen (2  stuks à 3 meter)

€ 330

Op aanvraag

€ 815


