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Wijziging A Status

Project nummer

Tekening nummer

1:50

"Hoog Dalem" Deelgebied B6 - Gorinchem

Renvooien - opties blokken A, B, C en G 18-2030

VK - VK-500a

Onderdeel

Datum

Wijziging B

Wijziging D Wijziging E

Wijziging C
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Uitbreiding 1200mm aan achterzijde woning

Uitbreiding 2500mm aan achterzijde woning

Dubbele deur i.p.v. sectionaaldeur garage
alleen mogelijk bij type H

N.V.T.

Schuifpui in achtergevel ipv basis

Indeling zolder;
technische ruimte, alleen tweekappers type E en H

Indeling zolder;
toevoeging 1 onbenoemde ruimte, alleen vrijstaand type H

Dakvenster bxh ca. 1140x1180mm

Dakkapel in achtergevel (groot)
groot dakkapel, afhankelijk van gekozen indeling 2+1 of 3-delig

Indeling begane grond;
woonkamer verkleind, onbenoemde ruimte bereikbaar via entree (type E)

Pui met enkele tuindeur + zijlicht in achtergevel ipv basis pui

Pui met dubbele deur tussen woonkamer en woonkamer 2

Indeling begane grond;
garage indeling; berging (voorzijde) verblijfsruimte (achterzijde)

Deur tussen uitbouw en garage vrijstaande woning

Indeling verdieping;
verkleinen slaapkamer 2 + toevoegen inloopkast, alleen type E

Indeling verdieping;
samenvoegen slaapkamer 1 en 2, alleen tweekapper type H

Inloopkast

Indeling verdieping;
samenvoegen slaapkamer 3 en 4, alleen tweekapper type H

Indeling verdieping;
samenvoegen slaapk. 1 en 2 + vergroten badkamer, alleen tweekapper type H

Indeling verdieping;
samenvoegen slaapkamer 2 en 3, alleen vrijstaand type H

Indeling zolder;
technische ruimte + 1 onb. ruimte, alleen tweekappers type E en H

Indeling zolder;
technische ruimte + 2 onb. ruimten, alleen tweekappers type E en H

Indeling zolder;
toevoeging 2 onbenoemde ruimte, alleen vrijstaand type H

N.V.T.

Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel ipv basis pui

alle m² op de zolder verdieping zijn gerekend tot de 1500+ vloer-lijn

Optie lijst - tweekappers & vrijstaand blokken A, B, C en G
opties kunnen gecombineerd worden, tenzij anders aangegeven.

Renvooi electra, installaties
elektra volgens NEN 1010

Uitbreiding voorzien van 2 stuks lichtkoepels
alleen mogelijk in combinatie met uitbreiding 2500mm (optie 02)
(niet weergegeven op tekeningen)

Buitenkraan t.p.v. achtergevel
(niet weergegeven op tekeningen)

Extra zonnepaneel, positie te bepalen met verkoopmakelaar

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

= enkele wandcontactdoos geaard

= dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal

= enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine

= enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger

= enkelpolige schakelaar

= dubbele schakelaar

= wisselschakelaar

= werkschakelaar t.b.v. omvormer zonnepanelen

= dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos

= wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos

= aansluitpunt onbedraad

= plafondlichtpunt / centraaldoos, excl. armatuur

= wandlichtpunt, excl. armatuur

= plafondarmatuur

= wandarmatuur

= beldrukker

= zoemer deurbel

= meterkast

= verdeler vloerverwarming

= afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief

= enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming

= elektrische radiator

= omvormer t.b.v. zonnepanelen

= enkele wandcontactdoos t.b.v. kooktoestel

= enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap

= enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast

= aansluitpunt vaatwasser, onbedraad

= aansluitpunt Perilex, onbedraad

= aansluitpunt close -in boiler, onbedraad

N.V.T.

N.V.T.

Raamkozijn in kopgevel t.b.v. badkamer
alleen mogelijk bij type E

Uitbreiding 1200mm aan achterzijde woning;
volledige breedte, alleen mogelijk bij type E

Uitbreiding 2500mm aan achterzijde woning;
volledige breedte, alleen mogelijk bij type E

Indeling begane grond;
entree verkleind; open verbinding tussen woonkamer en keuken

= aansluitpunt data

= aansluitpunt thermostaat, hoogte 1600+vl

= aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar

= waterkraan t.b.v. wasmachine

= inblaaspunt mechanische ventilatie, indicatief

= decentrale WTW, indicatief
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