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renvooi

- alle maatvoering zijn 'circa'-maten in millimeters (mm), daarbij is er geen rekening gehouden met 

eventuele wandafwerkingen of vloerafwerkingen.

- vermelde ruimte oppervlakten conform NEN 2580.

- wijzigingen ter voldoening aan (semi)overheidseisen en/of –voorschriften, alsmede wijzigingen in 

maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk blijken, worden 

nadrukkelijk voorbehouden.

- alle ruimten met een thermostaat zijn voorzien van vloerverwarming.

- alle op de tekening aangegeven elektrische verwarmingselementen, ventilatieventielen, lichtpunten,  

  wandcontactdozen, schakelaars, inspectieluiken, spuwers, PV-panelen, installaties op het dak e.d. zijn

  indicatief.  
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expansievat / buffervat
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omvormer t.b.v. PV-panelen

opstelplaats wasmachine

opstelplaat droger

vloerverwarmingverdeler + aansluitpunt

elektr. radiator + aansluitpunt 

afvoer ventilatie

plafondlichtpunt / centraaldoos

rookmelder

bel / schel

beldrukker

thermostaat bediening

wandlichtpunt / buitenverlichting zonder 

armatuur

buitenverlichting / wandlamp aansl. 

incl. armatuur

aansluitpunt bedraad

loze leiding/ niet bedraad

toevoer ventilatie

bediening mechanische ventilatie

enkele wandcontactdoos

dubbele wandcontactdoos

perilex aansluiting

a = volgordeschakeling enkele schakelaar

wisselschakelaar

serieschakelaar

houtskeletwand
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inspectieluik
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wandcontactdoos (combi)oven
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wandcontactdoos afzuigkap

lichtarmatuur voordeur
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ONTWIKKELING

VAN TOEPASSING OP BOUWNUMMERS

Vliethaven B.V.

FASE

BLAD

Opties

1 : 50 / 1 : 100

KC.D5

25-10-2021

Koperscontract

Opties - dakkapel

achtergevel63, 64, 70, 71, 72, 75, 76

2e verdieping - 1 : 50

achtergevel - 1 : 100

doorsnede 1-1 - 1 : 100

  variabel

  variabel

N.B. positionering dakkapel conform voorstelling op basis tekening per bouwnummer vastgesteld
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2e verdieping5920+

daknok10350+

2e verdieping5920+

daknok10350+

AS

renvooi

- alle maatvoering zijn 'circa'-maten in millimeters (mm), daarbij is er geen rekening gehouden met 

eventuele wandafwerkingen of vloerafwerkingen.

- vermelde ruimte oppervlakten conform NEN 2580.

- wijzigingen ter voldoening aan (semi)overheidseisen en/of –voorschriften, alsmede wijzigingen in 

maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk blijken, worden 

nadrukkelijk voorbehouden.

- alle ruimten met een thermostaat zijn voorzien van vloerverwarming.

- alle op de tekening aangegeven elektrische verwarmingselementen, ventilatieventielen, lichtpunten,  

  wandcontactdozen, schakelaars, inspectieluiken, spuwers, PV-panelen, installaties op het dak e.d. zijn

  indicatief.  
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loze leiding/ niet bedraad
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perilex aansluiting
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wisselschakelaar

serieschakelaar

houtskeletwand

spuwersp.

inspectieluik

meterkast

betonwand, stabiliteitswand

K
K

wandcontactdoos koelkast

V
W

wandcontactdoos vaatwasser

C
O

wandcontactdoos (combi)oven

A
F

Z

wandcontactdoos afzuigkap

lichtarmatuur voordeur
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SCHAAL
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DATUM

A2

ONTWIKKELING

VAN TOEPASSING OP BOUWNUMMERS

Vliethaven B.V.

FASE

BLAD

Opties

1 : 50 / 1 : 100

KC.D6

25-10-2021

Koperscontract

Opties - dakkapel zijgevel

63, 64, 70, 72, 76

2e verdieping - 1 : 50

linkergevel - 1 : 100

doorsnede 1-1 - 1 : 100

N.B. positionering dakkapel conform voorstelling op basis tekening per bouwnummer vastgesteld
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