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zonwering door opdrachtgever te leveren en aanbrengen=zw

internet aansluiting=ia

opstelplaats warmtepomp=wp

op elektra aangesloten + batterij

open haard=oh

wisselschakelaar=

hemelwaterafvoer=hwa

zwaluwpan=zpmuurdoorvoer (excl. doorvoer/rooster)=10

opstelplaats wasdroger=wd

dubbele wcd met randaarde spatwaterdicht=

opstelplaats fornuis=f
ventilatierooster=v

schoon metselwerk=sm

gasaansluiting=ga

loze leiding=ll

verlaagd plafond=vp

warm + koud water kraan=wk

lichtkoepel=9

wcd met randaarde tbv. garage kantel- roldeur=

lichtpunt aansluiting aan de wand=

aparte groep tbv. combimagnetron=

toiletruimte=t.r.

leidingkoker onder tegen plafond=lk*

niet-ioniserende rookmelder conform NEN2555=rm

enkele wcd met randaarde spatwaterdicht=

uitstortgootsteen=ug

mechanische ventilatie met warmteterugwinunit=mv

telefoon aansluiting (ledige leiding)=ta

antenne aansluiting (ledige leiding)=aa

schrobputje=sp

rook-/gasafvoer=rga

perilex wcd met randaarde tpv. mv=
enkele wcd met randaarde=
dubbele wcd met randaarde=
radiator cv=
schakelaar mv=
trek-wisselschakelaar=

serieschakelaar=
schakelaar=

lichtpunt aansluiting=

regenton aangesloten op hwa=rt
buitenkraan vorstvrij=bkv

kruipluik (geisoleerd en met rubberen kierdichting)=kl

beldrukker=bd

leidingkoker=lk

meterruimte=mk

thermostaat=th

passtrook 15cm tbv. radiator cv=ps

opstelplaats aanrecht=a

opstelplaats koelkast=k

dilatatie=D

PV (photovoltaic) paneel=pv

opstelplaats wasmachine=wm

cv HR combi-ketel=cv

paneel=p

m2 gemeten op 1500 hoogte=**
m2 gemeten op 2600 hoogte=*

gipsluik=8
vlieringzoldertrap (driedelig)=7
tuimelvenster ROTO type 11/11=6
tuimelvenster ROTO type 7/9=5
tuimelvenster ROTO type 5/7=4
toevoer mechanische ventilatie  capaciteit min. 450 m3/uur=3a
afvoer mechanische ventilatie  capaciteit min. 450 m3/uur=3
afvoer wasemkap=2

Legenda

toe- en afvoer cv HR combi-ketel (mechanisch gesloten systeem)=1

combi-magnetron=cm

scr

zelfsluitende deur minimaal 30 min. wbdbo.=zbw

serie met wisselschakelaar=

kruisschakelaar=

deurbel=

deur minimaal 30 min. wbdbo.=bw

koud water kraan=kwk

koffie-apparaat=ka

kookplaat=kp

oven=o

screen door opdrachtgever te leveren en aanbrengen=
sensor lichtpunt=sl

cm

vrieskast/-kist=vk

vogelpan (vlgns. omschrijving)=11

zonnecollector=zc
zonneboiler=zb

colorbel=cb

verkeersruimte=vkr.

verblijfsruimte=vblr.

laundry shoot=ls

opstelplaats vaatwasmachine=vw

doorvalbeveiliging (door opdrachtgever)=dvb

wasruimte=w.r.luchtwarmtepomp=lwp

daalderop Cool-Cube=dcc

enkele wcd met randaarde 380V=

rook/gas afvoer daalderop Cool-Cube=1b vloersyfon=vs
opstelplaats vriezer=vr
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art. 6.1 1. Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig
  kan worden gebruikt en verlaten. Deze voorziening voldoet aan NEN 1010

art. 2.67 1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet
  aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2,
  beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 6.12 1. Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.

1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet
  aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse,
  bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 2.68

1. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een voor personen
  bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht
  rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse,
  beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 2.69

1. Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie
  heeft een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.
  Deze voorziening voldoet aan NEN 1010

art. 6.8

1. Een te installeren gasvoorziening voldoet aan NEN 1078art. 6.9

art. 3.2 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens
  NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

2. Een mechanische voorziening veroorzaakt in een verblijfsgebied een volgens
  NEN 5077 bepaald geluidsniveau van ten hoogste de in tabel 3.7 bepaalde waarde.

art. 3.9

art. 3.17a

2. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de
  geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van
  dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen opening die breder is dan 0,01 m.art. 3.69

art. 6.13 1. Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.

1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de
  geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van
  dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

U.VeenstraU.VeenstraU.VeenstraU.Veenstra
Bouwbedrijf

kl

hwa

Bruin-Oranje genuanceerd (Donkergrijze voeg)
Bruin mangaan (Donkergrijze voeg)

Bekleding Dakkapel N.v.t. N.v.t.
N.v.t.N.v.t.Gevelbekleding

Cremewit (RAL 9001)

Cremewit (RAL 9001)
Cremewit (RAL 9001)

Kunststof Massief 250.65

Kunststof Buitenzijde Houtnerf
Kunststof Buitenzijde Houtnerf

Code ----

Windveren dakkapel

Ramen en Deuren
Kozijnen/Panelen

Gevelsteen

Materiaal/Kleurenstaat

KleurMateriaalOnderdeel

Rood Edel-EngobeAlegra 10Dakbedekking

Trassteen

N.v.t.N.v.t.Boeidelen
Cremewit (RAL 9001)Kunststof patentgoot 150.00Goten
WitPVCHemelWaterAfvoeren

N.v.t.N.v.t.Garagedeur
N.v.t.N.v.t.Roeden

Code ----
N.v.t.N.v.t.Speklaag

ISOLATIE
DAK 235mm
WAND 90+100mm
BGG 3,5 m2K/W
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rm

Woonkeuken
Verblijfsruimte 2

Badkamer
Badruimte 1

T.r.

Entree
Verkeersruimte 1

Woonkamer
Verblijfsruimte 1
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1 Bouwnummer

Huisnummer

P

AchtergevelRechtergevelVoorgevel Linkergevel

DoorsnedeVerdiepingBeganegrond

P= parkeren op eigen terrein

Situatie

Opmerkingen DoorsnedeOpmerkingen VerdiepingOpmerkingen Beganegrond
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b.k. vloer

b.k. vloer

b.k. vloer

b.k. nokvorst

1200 +vloer

±917 +vloer

1500 +vloer

2300 +vloer

2600 +vloer

1500 +vloer

Beganegrond

Verdieping

Zolder

Bijkeuken
Bergruimte

Verblijfsruimte 3
Slaapkamer 1

Verkeersruimte 2
Overloop

Badkamer
Badruimte 2 ±
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Verblijfsruimte 4
Slaapkamer 2

Verblijfsruimte 5
Slaapkamer 3
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Te slopen bestaande woning

Tuinhuis 4x4m en schuur 3x6m

taaa

th

rm

bd

Buiten dienst

water, gas en ellectra

ziggo

rm

rm


