2.600+vl
2.300+vl
1.500+vl

zolder
Onbenoemde ruimte

slaapkamer 1
Verblijfsruimte

2.620

300

5.840
Zolder

keuken
Verblijfsruimte

2.620

300

2.920
1e verdieping

420

0
Begane grond

bouwnr. 320

bouwnr. 320

Voorgevel (1:100)

bouwnr. 320

Rechter zijgevel (1:100)

bouwnr. 320

Achtergevel (1:100)

garage is voorzien van kruipruimte en
geïsoleerde beg. grond-en dakvloer

Linker zijgevel (1:100)

Doorsnede A-A (1:100)

HWA
Ø 80

2960

2.100+vl

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

6540

5700

2470

3130
3910

0.4 berging

1500+vl

0.2 woonkamer/keuken

Opp.: 19,4 m²

Opp.: 55,0 m²

2265

1.3 slaapk. 3

2600+vl

Opp.: 10,6 m²

1.2 slaapk. 2

3700

b

Opp.: 14,4 m²

4360

4000

b

wd

950

wc

b

1020
a

0.1 entree

Opp.: 47,4 m²

1.0 overloop

ws

Opp.: 6,4 m²

3400

Opp.: 4,1 m²

2.0 zolder

verdeler

kruipluik

a

3450

Opp.: 1,3 m²

10900

2.100+vl

BEL

th
mv

10800

1380

HWA
Ø 80

1250

wm kr.
wm

W.P.
2700
verdeler

2000

2900
d

HWA
Ø 80

kt ak P

A

A

A

A

A

A

vw

1.1 slaapk. 1

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

1500+vl

2600+vl
2300+vl

5700

nok

5700

2300+vl
2600+vl

Opp.: 16,8 m²

1500+vl

kk

2940

b

HWA
Ø 80

bouwnr. 320
Type H - 6000 x 11100

Begane grond Peil=0, (1:50)

1e Verdieping +2.920 (1:50)

Zolder +5.840 (1:50)

Renvooi electra, installaties
elektra volgens NEN 1010

= enkele wandcontactdoos geaard

= plafondlichtpunt / centraaldoos, excl. armatuur

= dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal

= wandlichtpunt, excl. armatuur

wm

= enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine

= plafondarmatuur

wd

= enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger

= wandarmatuur

v.v.

= enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming

BEL

= beldrukker

kt

= enkele wandcontactdoos t.b.v. kooktoestel

= zoemer deurbel

ak

= enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap

= meterkast

kk

= enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast

Renvooi algemeen
kozijn zonder dorpel;
voorzien van deur min.
880 x 2315mm

= omvormer t.b.v. zonnepanelen
= enkelpolige schakelaar

kozijn met dorpel;
voorzien van deur min.
880 x 2315mm

bouwmuur kzst.; dik 120mm

bouwmuur kzst.; dik 100mm

= elektrische radiator

= wisselschakelaar
= werkschakelaar t.b.v. omvormer zonnepanelen

= afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief

= dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos

= inblaaspunt mechanische ventilatie, indicatief

= wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos

wk. wm.

wandtegels, afm. 250x400mm; e.e.a. waterdicht uitvoeren

d

lichte scheidingswand; dik 100mm

= aansluitpunt data

= aansluitpunt vaatwasser, onbedraad

th

= aansluitpunt thermostaat, hoogte 1600+vl

b

= aansluitpunt close -in boiler, onbedraad

mv

= aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar

WTW

opstelplaats WTW
ventilatie-unit

= aansluitpunt Perilex, onbedraad

kruipluik + matrand, definitieve
positie n.t.b. afhankelijk van indeling
vloerplaten

Opdrachtgever

opstelplaats
wasmachine

Onderdeel
Datum

opstelplaats
warmtepomp

Utrechtseweg 167
6812 AC Arnhem

hemelwaterafvoer

026 443 6972
info @weustenliedenbaum.nl
www.weustenliedenbaum.nl

W.P.
hwa

18-2030
Status

Plattegronden gevels en drsn BLOK C - bwnr 320

opstelplaats
wasdroger

Project nummer

V.O.F. Ooster-Linge 2
Wijziging A

02-12-2019

rookmelder op lichtnet

standleiding riolering

"Hoog Dalem" Deelgebied B6 - Gorinchem

glaspaneel; colorbel

isolatie

WD

P

Project

vloertegels, maat en kleur ntb; e.e.a. waterdicht uitvoeren.

= waterkraan t.b.v. wasmachine

vw

bouwmuur kalkzandsteen; ankerloos dik 300mm

- toilet tot een hooogte van 1.500+vl
- badkamer tot een hoogte van 2.000+vl
- douchehoek tot een een hoogte van 2.250+vl
- badkamers twee-onder-één-kap tot aan plafond

WM
= aansluitpunt onbedraad

baksteen

= verdeler vloerverwarming

= dubbele schakelaar

ws

Renvooi materialen

Wijziging B

A0
Schaal

24-09-2020

1:100, 1:50

Wijziging C

Getekend

Wijziging D

Wijziging E

Tekening nummer

Wijziging F

Wijziging G

23-10-2020

VK - 109

