RENVOOI ALGEMEEN
ALGEMEEN
Alle maten in mm.
Keukenindeling is indicatief.
Badkamerindeling is indicatief.

INBRAAKWERENDHEID
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies minimaal
weerstandsklasse 2.
BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Hoogteverschillen, zoals bedoeld in artikel 4.27, zijn kleiner dan 0.02m of worden
overbrugd door een lift of hellingsbaan.
CONSTRUCTIES
Constructie volgens berekening en tekeningen constructeur.
TRAPPEN EN BALUSTRADES
Hoogteverschillen, zoals bedoeld in artikel 2.27 worden overbrugd door een vaste
trap of vaste hellingsbaan.
optrede:
187.5mm
aantrede:
240mm
leuning:
op 900mm boven voorkant trede
Balustrade: 1000+vl. heeft geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m boven
de vloer ter voorkoming van het overklauteren en heeft geen openingen met een
breedte > 0,1m.

INSTALLATIES
De elektriciteitsinstallatie voldoet aan NEN 1010, NPR 5310.
De gasinstallatie voldoet aan NEN-EN 15001-1.
De drinkwaterinstallatie voldoet aan NEN 1006.
Ventilatie-installatie vlgs leverancier ventilatiesysteem
De PV-panelen als aangegeven is het maximaal te plaatsen aantal PV-panelen
indien er gekozen gaat worden voor EPV.
Bij een EPC van 0,4 dienen er 132 panelen geplaatst te worden e.e.a.
conform EPC-berekening

4x 32 = 128 zonnepanelen
(maximaal)
(990x1650mm) conform
opg. EPC-ber. en v.o.i.

BOUWFYSICA
R-waardes thermische buitenschil comform EPC-berekening.

WERING VAN RATTEN EN MUIZEN
Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m.
Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:
a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;
b. een afvoervoorziening voor rookgas, en
c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor uishoudelijk afvalwater en
hemelwater.

ventilatie
trappenhuis
ventilatie
lift-schacht

WERING VAN VOCHT
De wanden van de toiletruimte/badruimte heeft tot 1,2m hoogte boven de vloer en
tpv. een bad of douche over een lengte van ten minste 3m, tot een hoogte van
2,1m boven de vloer een wateropname die gemiddeld < 0.01 kg/(m².s1/2) en
nergens > 0,2 kg/(m².s1/2) conform NEN2778.

RENVOOI MATERIALEN
= gevelsteen / metselwerk, type 1 (zie k&m staat)
= gevelsteen / metselwerk, type 2 (zie k&m staat)
= gevelsteen / metselwerk, type 3 (zie k&m staat)
= beton, ihwg

Combikap v.o.i.

= kalkzandsteen
Combikap v.o.i.

= niet dragende lichte scheidingswanden
= metalstud
= isolatie

RENVOOI SYMBOLEN
= niet ioniserende rookmelder aangesloten op
electriciteitsnetwerk vv. secundaire energievoorziening
volgens NEN2555
H01

= kozijnmerk, H = houten kozijnen, 01 = volgnummer

A01

= kozijnmerk, A = aluminium kozijnen, 01 = volgnummer

K01

= kozijnmerk, K = kunststof kozjinen, 01 = volgnummer
= radiator (bijverwarming)
= verdeler vloerverwarming
ma

= afzuigpunt mechanische ventilatie indicatief v.o.i.
= toevoerpunt mechanische ventilatie indicatief v.o.i.
= zelfsluitend
= panieksluiting
= w.b.d.b.o. 30minuten
= w.b.d.b.o. 60minuten

P

mt

30

= w.b.d.b.o. 30minuten

60

= w.b.d.b.o. 60minuten

NU

= vluchtweg aanduiding, (pictogram) met noodverlichting

RENVOOI AFKORTINGEN
d.
dm
gw
hwa
kt
mk
WTW

= dorpel
= deurmaat (met vermelding van deurbreedte)
= geluidwerende deur
= hemelwaterafvoer
= opstelplaats kooktoestel
= meterkast
= opstelplaats gebalanceerd ventilatiesysteem
met warmteterugwinning v.o.i.
= opstelplaats binnenunit warmtepomp v.o.i.
= opstelplaats buitenunit woningen v.o.i.
= opstelplaats buffervat v.o.i.
= verdeler vloerverwarming v.o.i.
= noodoverstort, v.o.c.
= stalen kolom v.o.c.
= standleiding
= volgens opgave constructeur
= volgens opgave installateur
= volgens opgave leverancier
= opstelplaats wasmachine
= opstelplaats droger
= aansluitpunt droge blusleiding
= ankerpunt valbeveiliging (indicatief)

WP
BU
bf
v.v.
NO
sk.
stl.
v.o.c.
v.o.i.
v.o.l.
wm.
dr.
dbl.
ap.

Combikap v.o.i.

Combikap v.o.i.

bovenkant dekvloer = vloerPeil

0.00=PEIL = 32.6m + NAP
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