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Renvooi

Algemeen
Exacte posities dakdoorvoeren worden nader bepaald

Positie keuken conform voorstel DVB

Ventilatie rooster worden conform nader te bapalen berekeningen uitgevoerd

Aantal en positionering  PV-panelen worden conform nader te bepalen berekeningen geplaatst. aangegeven panelen zijn bedoelt ter indicatie

Badkamers en toiletten op basis van T.O.

Posities en afmetingen spanten t.b.v. dakconstructie conform opgave constructeur

Stabiliteitswand achter trap op de begane grond en 1e verdieping conform opgave constructeur. Dikte wand maximaal 150mm.

Ventilatieroosters zijn waar mogelijk verdekt opgesteld in de voor en achtergevels. Exacte posities aan de hand van nader te bepalen
berekeningen

Positie kruipluik is indicatief, exacte posities worden nader bepaald.

Er is gebruik gemaakt van de krijtstreep methode t.b.v. het daglicht

Kleuren conform kleur en materiaalstaat

entree woning

beldrukker

deurbel

buitenlamp aanzicht

rookmelder

licht (aansluit) punt plafond

licht (aansluit) punt wand

licht (aansluit) punt wand (armatuur)

enkelpolige schakelaar

serieschakelaar

wisselschakelaar

contactdoos enkelvoudig

contactdoos tweevoudig

aansluitpunt niet bedraad

aansluitpunt bedraad

mechanische ventilatie plafond

ventilatie afvoer wand opbouw

ventilatie afvoer wandrooster

conctructief spant

ventilatie rooster

R

CV

WM

WD

MV

verdeler

+AFZ

th

MV

+ gas

R

+ B

tegelwerk (conform showroom)

tegelwerk op afschot tpv douche (afvoer met vloerput)

hangtoilet

fontein

wastafel

meterkast

opstelplaats cv-ketel

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

mechanische ventilatie

verdeler vloerverwarming

radiator

contactdoos enkelvoudig voor afzuigkap

aansluitpunt bedraad voor thermostaat

aansluitpunt bedraad voor bediening mechanische ventilatie

aansluitpunt gas

loze leiding tbv boiler

glaspaneel

paneel

douchekraan

Bouwkundig

4443 45 46 47 4839
53

40 41 42
545251504938

56
61

67
71

55 57 58 59 60 62 63 64 66

65

68

70

72

Positie PV panelen en aantallen kunnen verschillen per woning.
Dit heeft te maken met de positie van de woning.
Zonnepanelen zoals deze geplaatst zijn op de tekening zijn indicatief
en daar kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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