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Renvooi INSTALLATIES

Renvooi BOUWKUNDIG

LL

Materialen bouwkundig

WP

Aansluitpunt niet bedraad, loze leiding
Lichtpunt op wand badkamer

binnen/buiten wanden div. diktes

Armatuur op wand buitenzijde
vloertegels afm n.t.b.

betontegels 500x500mm,
met grindstrook n.t.b.

= Opstel plaats
- Warmtepomp
- Omvormer PV
- Verdeler vloerverwarming
- Optioneel extra boiler

Bel

Centraaldoos met lichtpunt

Drukknop bel positie indicatief

Symbolen bouwkundig
MK

= Mechanische ventilatie unit(s)
- Definitie aansluiting en positie
- n.t.b. door installateur

Videofoon binnentoestel, Bwnr 10 t/m 17

meterkast

kruipluik

R

Melder, rook, optisch positie indicatief

Schakelaar, 1-polig
entree

Schakelaar, kruis-

toilet + inbouwreservoir

= Ventilatie afzuigventiel
- Definitief aansluiting en positie
- n.t.b. door installateur

zelfsluitende deur
Schakelaar, serie30 min WBDBO
Schakelaar, wissel

fontein
30 min WBDBO / zelfsluitend
dubbele wastafel incl. meubel

mv

Schakelaar, MV met timer badkamer

Th

Thermostaat CV

= Verdeler vloerverwarming

60 min WBDBO

60 min WBDBO / zelfsluitend

ligbad (diverse maten)

t

hwa

hwa

CO2 CO2 sencor / Hoofdbediening MV

hemelwaterafvoer vierkant / rond

Buitenvoeler CV

ddr

WM
WD

Vrijloop deurdranger entree Appartementen, Bwnr 10 t/m 17

veiligheids kwart bolspiegel

= Opstel plaats
- Wasmachine en droger

Verdeelinrichting
vluchtweg aanduiding
conform NEN 6088

douche v.v. draingoot

Wandcontactdoos 1-voudig

ruimte vzv noodverlichting
conform NEN 1838

NV

e-rad

Wandcontactdoos 2-voudig (half in/opbouw)

= Elektrische radiator badkamer

brandblusser
Wandcontactdoos 2-voudig in DUO inbouwdoos

opstelplaats vuilcontainers

gekrijtstreept oppervlak vlg.
bouwbesluit berekeningen

K

0
3
1

keuken opstelplaats

maatvoering ter indicatie, afgerond op
centimeters, excl. wandafwerking / tegelwerk

GBO totaal: 161,6 m²

gebruiksoppervlakte van de hele woning

fase

VK
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