
Afschot 20 mm/m1

552

b.k. afwerkvloer binnen

125 125 120

250 120

0.000mm

-1.460mm

Kelder

betonnen U-element zelfdragend (kabelgoot infra),
op gestabiliseerd zand

stalen kolom verankeren aan betonbak middel Schöck Isokorf KS14
volgens opgave constructeur

UNP 260 met lip aangelaste tbv. stelmogelijkheid
stalen bout chemisch verankerd in betonelement

HWA ∅80mm in HEA kolom

warmgewalste stalen koker 100x100mm

terrastegels op afschot,
op gestabiliseerd zand óf tegeldragers

o.k. houten latten = o.k. stalen UNP

Keuken

o.k. stalen ligger = b.k. houten gevellatten

b.k. dakrand

3 3'

+2.950mm

+3.510mm

luifel

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar

-vlakke plaat multiplex 18mm
-houten klossen, 45x145mm, h.o.h. 500mm

-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003

-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

gezette stalen plaat
op houten klossen gemonteerd

goot

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC

-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

Stalen koker, 100x100, wit gelakt RAL 9003
middels dook hulsmoer + inbusbout verbonden met ligger

houten balk/klos tbv. overstek, vurenhout
45x145mm, h.o.h. 500mm

volgens opgave constructeur

Stalen kolom, HEA 120, wit gelakt RAL 9003

HWA ∅80mm, tussen flensen HEA

kopse kant van profielplaten dichtzetten dmv. HPL plaatmateriaal, kleur, wit
opvullen met minerale isolatie ,NB. kierdichting

HPL plaatmateriaal, kleur wit

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

1

0020682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming
-Gestorte constructieve vloer 250mm, volgens opgave constr.
-PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, (λd: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en
vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. begane grondvloer

b.k. begane grondvloer

002.1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw dichte buitenwanden begane grond, Rc: 4,55 m².k/W

HSB gevelelementen:
- gestuukte dubbele gipsplaat 2x12,5mm
-dampremmend folie
- houten stijl- en regelwerk 38x170mm, h.o.h 600mm
- Rockwool Bouwplaat 211 VARIO, 160mm, Rd: 4,55 m².k/W
- koudebrugisolatie + waterkering, Steico Universal, 52mm, Rd: 1,25 m².k/W
- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm, afgeschuind
- Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm tussenruimte)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.
-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

ventilatieprofiel aluminium

kierdichting tpv aansluiting kozijn en beton

Afschot 15 mm/m1

80

o.k. verlaagd plafond

b.k. goot

1

+2.950mm

+3.430mm

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- of mechanisch bevestiging , géén schroeven in zicht
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9016
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.
-verlaagd plafond ntb.

evt. Celdex PU cannalurevulling, zowel in als onder profiel

verticale en horizontale latten tbv. ventilatie en vochtafvoer

Jackodur mastiekschroot XPS op 30mm plaat

3

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

3'

-2.960mm

-3.400mm

vloerrand te isoleren XPS 100mm

randisolatie tbv. vloerverwarming

1 1' 2 3 3' 4

C5

C4

C3

C2

C1

C6

Verticale details 1:10

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x ⧄80mm; bijgebouw 2x ⧄80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger

Detail overstek luifel

Doorsnede CC 1:100
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Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur

A1 840x594mm

1:10, 1:100, 1:50A. 11-02-2015
B. -
C. -

tbv. Besteknummer: 14152BV1/ mvdl ,  11-02-2015
Bouwvoorbereiding

Afschot 20 mm/m1

b.k. afwerkvloer binnen

125 125 120

250 120

0.000mm

-1.460mm

Kelder

betonnen U-element zelfdragend (kabelgoot infra),
op gestabiliseerd zand

stalen kolom verankeren aan betonbak middel Schöck Isokorf KS14
volgens opgave constructeur

UNP 260 met lip aangelaste tbv. stelmogelijkheid
stalen bout chemisch verankerd in betonelement

HWA 80mm in HEA kolom

terrastegels op afschot,
op gestabiliseerd zand óf tegeldragers

o.k. houten latten = o.k. stalen UNP

o.k. stalen ligger = b.k. houten gevellatten

b.k. dakrand

3 3'

+2.950mm

+3.510mm

luifel

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar

-vlakke plaat multiplex 18mm
-houten klossen, 45x145mm, h.o.h. 500mm

-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003

-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

gezette stalen plaat
op houten klossen gemonteerd

goot

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC

-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

Stalen koker, 100x100, wit gelakt RAL 9003
middels dook hulsmoer + inbusbout verbonden met ligger

houten balk/klos tbv. overstek, vurenhout
45x145mm, h.o.h. 500mm

volgens opgave constructeur

Stalen kolom, HEA 120, wit gelakt RAL 9003

HWA 80mm, tussen flensen HEA

kopse kant van profielplaten dichtzetten dmv. HPL plaatmateriaal, kleur, wit
opvullen met minerale isolatie ,NB. kierdichting

HPL plaatmateriaal, kleur wit

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

1

0020682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming
-Gestorte constructieve vloer 250mm, volgens opgave constr.
-PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en
vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. begane grondvloer

b.k. begane grondvloer

002.1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw dichte buitenwanden begane grond, Rc: 4,55 m².k/W

HSB gevelelementen:
- gestuukte dubbele gipsplaat 2x12,5mm
-dampremmend folie
- houten stijl- en regelwerk 38x170mm, h.o.h 600mm
- Rockwool Bouwplaat 211 VARIO, 160mm, Rd: 4,55 m².k/W
- koudebrugisolatie + waterkering, Steico Universal, 52mm, Rd: 1,25 m².k/W
- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm, afgeschuind
- Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm tussenruimte)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.
-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

ventilatieprofiel aluminium

kierdichting tpv aansluiting kozijn en beton

Afschot 15 mm/m1

80

o.k. verlaagd plafond

b.k. goot

1

+2.950mm

+3.430mm

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- of mechanisch bevestiging , géén schroeven in zicht
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9016
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.
-verlaagd plafond ntb.

evt. Celdex PU cannalurevulling, zowel in als onder profiel

verticale en horizontale latten tbv. ventilatie en vochtafvoer

Jackodur mastiekschroot XPS op 30mm plaat

3

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

3'

-2.960mm

-3.400mm

vloerrand te isoleren XPS 100mm

randisolatie tbv. vloerverwarming

1 1' 2 3 3' 4

C5

C4

C3

C2

C1

C6

Verticale details 1:10

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger

Detail overstek luifel

Doorsnede CC 1:100
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project code

BRVO

HvZ
architect

Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur

A1 840x594mm

1:10, 1:100, 1:50A. 11-02-2015
B. -
C. -

tbv. Besteknummer: 14152BV1/ mvdl ,  11-02-2015
Bouwvoorbereiding

b.k. dakrand

o.k. stalen ligger

H

o.k. dakrand
+3.250mm

+2.950mm

+3.510mm

luifel

gezette stalen plaat
goot

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex of beloopbare isolatie, 30mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

G

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

0020
682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming

-Gestorte constructieve vloer 250mm, 90 kg/m3 wapening
-PE-folie

-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en

vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0

002.
1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw raamopeningen begane grond

Vaste glazen delen, HR++ glass 4-15-6mm
Aluminium kozijn, Reynaers CS28-SL, kleur ntb.

- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm
- Verticale houten latten, Inlands Lariks, fijn bezaagd

  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, h.o.h. 50mm)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

 isolatie

grondkering middels taluds óf keermuren
-gestort beton dmv. ruwe lattenbekisting

-muurafdekker ntb.

Kelder
-buitenwanden: prefab beton onafgewerkt
-binnenwanden: kalkzandsteenwanden gestuukt
-natte ruimte: betegeld
-keldervloer: gevlinderd en afgepapt
-plafond: breedplaatvloer in het zicht

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.

-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

G

o.k. stalen ligger

b.k. raamopening

+2.950mm

+3.510mm

+2.600mm

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-vuren, gewolmaniseerde stijl- en regelwerk 2x28mm

-Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
 (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm

 tussenruimte)

bovenlicht tpv. entree

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-gekit op aluminium profiel

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm

-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie: KS Therma TT47 FM dakplaat:

 15mm/m1, 30-60mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie: KS Therma TR27 FM dakplaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W

-chemische bevestiging dmv. SimsonTop PUR
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9003

PV-cellen op montagesysteem, ntb.

B

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming op noppenplaat 23mm en isolatie 11mm
-i.h.w. gestorte constructieve vloer 250mm
-waterdichte laag, PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0
0.000mm

-0.360mm

Vliesgevel

Aluminium vliesgevelsysteem, Reynaers CW 50-SC,
profielengrootte volgens leverancier.
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

opbouw dichte kelderwand (370mm), Rc=4,45 Wm2/K

-géén binnenafwerking, alle beton in zicht:
  kelderwand 250mm, i.h.w. gestort of hollewandsysteem
-waterdichte laag
-XPS isolatie 120mm, Roofmate SL-X, Rd=4,15 Wm2/K

Te openen delen"

Aluminium deurkozijn, Reynaers CW 38-SL, vlak
koppeling met vliesgevel volgens leverancier
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

Constructie

Stalen kokerprofiel 100x100mm, dikte volgens opgave constr.
Geschilderd, wit RAL 9016

oplegvilt

lucht en waterdichting

detail deursysteem
CS38-SL

terrastegels op afschot op gestabiliseerd zand

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC
-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- óf mechanisch bevestigd, géén schroeven zichtbaar onderzijde
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.5mm, binnenzijde gecoat in RAL9003
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.

Woonkamer
-dichte HSB buitenwanden: stucwerk op gips, wit
-glazen delen: vliesgevelsysteem en HR+-beglazing
-vloer: cementdekvloer afgepapt en gevlinderd
-plafond algemeen: geprofileerd stalen profielen in zicht
plafond verlaagd: stucwerk op gipsplaat
-verlaagd

Portaalspant, kolom-liggerverbinding
middels aangelaste koker en hulsmoer + inbusbout

o.k. UNP

b.k. UNP

o.k. beton element

1,10-0.305mm

-0.045mm

-1.460mm

betonnen U-element zelfdragend
(kabelgoot infra), op gestabiliseerd zand

houten latten afgeschuinen, uitlijnen op UNP

b.k. dakrand

o.k. staaldak

+3.510mm

+3.240mm

loggia

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex, 18mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

goot

opbouw buitenwand (ongeisoleerd)

-Houten stijl en regelwerk met diagonaal (vuren 63x100mm) verjongd naar buiten
-afwerking aan loggiazijde: buitenbeplating
-buitenafwerking StoVentec gevelstuc, zie detail 01

stalen UNP profiel doorzetten van vloer- tot dakrand, kleur wit

B9

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

Verticale details 1:10

Doorsnede BB 1:100

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger
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project code

BRVO

HvZ
architect

Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur

A1 840x594mm

1:10, 1:50A. 11-02-2015
B. -
C. -

tbv. Besteknummer: 14152BV1/ mvdl ,  11-02-2015
Bouwvoorbereiding

b.k. dakrand

o.k. stalen ligger

H

o.k. dakrand
+3.250mm

+2.950mm

+3.510mm

luifel

gezette stalen plaat
goot

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex of beloopbare isolatie, 30mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

G

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

0020
682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming

-Gestorte constructieve vloer 250mm, 90 kg/m3 wapening
-PE-folie

-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en

vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0

002.
1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw raamopeningen begane grond

Vaste glazen delen, HR++ glass 4-15-6mm
Aluminium kozijn, Reynaers CS28-SL, kleur ntb.

- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm
- Verticale houten latten, Inlands Lariks, fijn bezaagd

  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, h.o.h. 50mm)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

 isolatie

grondkering middels taluds óf keermuren
-gestort beton dmv. ruwe lattenbekisting

-muurafdekker ntb.

Kelder
-buitenwanden: prefab beton onafgewerkt
-binnenwanden: kalkzandsteenwanden gestuukt
-natte ruimte: betegeld
-keldervloer: gevlinderd en afgepapt
-plafond: breedplaatvloer in het zicht

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.

-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

G

o.k. stalen ligger

b.k. raamopening

+2.950mm

+3.510mm

+2.600mm

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-vuren, gewolmaniseerde stijl- en regelwerk 2x28mm

-Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
 (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm

 tussenruimte)

bovenlicht tpv. entree

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-gekit op aluminium profiel

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm

-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie: KS Therma TT47 FM dakplaat:

 15mm/m1, 30-60mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie: KS Therma TR27 FM dakplaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W

-chemische bevestiging dmv. SimsonTop PUR
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9003

PV-cellen op montagesysteem, ntb.

B

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming op noppenplaat 23mm en isolatie 11mm
-i.h.w. gestorte constructieve vloer 250mm
-waterdichte laag, PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0
0.000mm

-0.360mm

Vliesgevel

Aluminium vliesgevelsysteem, Reynaers CW 50-SC,
profielengrootte volgens leverancier.
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

opbouw dichte kelderwand (370mm), Rc=4,45 Wm2/K

-géén binnenafwerking, alle beton in zicht:
  kelderwand 250mm, i.h.w. gestort of hollewandsysteem
-waterdichte laag
-XPS isolatie 120mm, Roofmate SL-X, Rd=4,15 Wm2/K

Te openen delen"

Aluminium deurkozijn, Reynaers CW 38-SL, vlak
koppeling met vliesgevel volgens leverancier
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

Constructie

Stalen kokerprofiel 100x100mm, dikte volgens opgave constr.
Geschilderd, wit RAL 9016

oplegvilt

lucht en waterdichting

detail deursysteem
CS38-SL

terrastegels op afschot op gestabiliseerd zand

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC
-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- óf mechanisch bevestigd, géén schroeven zichtbaar onderzijde
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.5mm, binnenzijde gecoat in RAL9003
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.

Woonkamer
-dichte HSB buitenwanden: stucwerk op gips, wit
-glazen delen: vliesgevelsysteem en HR+-beglazing
-vloer: cementdekvloer afgepapt en gevlinderd
-plafond algemeen: geprofileerd stalen profielen in zicht
plafond verlaagd: stucwerk op gipsplaat
-verlaagd

Portaalspant, kolom-liggerverbinding
middels aangelaste koker en hulsmoer + inbusbout

o.k. UNP

b.k. UNP

o.k. beton element

1,10-0.305mm

-0.045mm

-1.460mm

betonnen U-element zelfdragend
(kabelgoot infra), op gestabiliseerd zand

houten latten afgeschuinen, uitlijnen op UNP

b.k. dakrand

o.k. staaldak

+3.510mm

+3.240mm

loggia

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex, 18mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

goot

opbouw buitenwand (ongeisoleerd)

-Houten stijl en regelwerk met diagonaal (vuren 63x100mm) verjongd naar buiten
-afwerking aan loggiazijde: buitenbeplating
-buitenafwerking StoVentec gevelstuc, zie detail 01

stalen UNP profiel doorzetten van vloer- tot dakrand, kleur wit

B9

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

Verticale details 1:10

Doorsnede BB 1:100

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger
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project code

BRVO

HvZ
architect

Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur

A1 840x594mm

1:10, 1:50A. 11-02-2015
B. -
C. -

tbv. Besteknummer: 14152BV1/ mvdl ,  11-02-2015
Bouwvoorbereiding

Afschot 20 mm/m1

552

b.k. afwerkvloer binnen

125 125 120

250 120

0.000mm

-1.460mm

Kelder

betonnen U-element zelfdragend (kabelgoot infra),
op gestabiliseerd zand

stalen kolom verankeren aan betonbak middel Schöck Isokorf KS14
volgens opgave constructeur

UNP 260 met lip aangelaste tbv. stelmogelijkheid
stalen bout chemisch verankerd in betonelement

HWA ∅80mm in HEA kolom

warmgewalste stalen koker 100x100mm

terrastegels op afschot,
op gestabiliseerd zand óf tegeldragers

o.k. houten latten = o.k. stalen UNP

Keuken

o.k. stalen ligger = b.k. houten gevellatten

b.k. dakrand

3 3'

+2.950mm

+3.510mm

luifel

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar

-vlakke plaat multiplex 18mm
-houten klossen, 45x145mm, h.o.h. 500mm

-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003

-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

gezette stalen plaat
op houten klossen gemonteerd

goot

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC

-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

Stalen koker, 100x100, wit gelakt RAL 9003
middels dook hulsmoer + inbusbout verbonden met ligger

houten balk/klos tbv. overstek, vurenhout
45x145mm, h.o.h. 500mm

volgens opgave constructeur

Stalen kolom, HEA 120, wit gelakt RAL 9003

HWA ∅80mm, tussen flensen HEA

kopse kant van profielplaten dichtzetten dmv. HPL plaatmateriaal, kleur, wit
opvullen met minerale isolatie ,NB. kierdichting

HPL plaatmateriaal, kleur wit

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

1

0020682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming
-Gestorte constructieve vloer 250mm, volgens opgave constr.
-PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, (λd: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en
vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. begane grondvloer

b.k. begane grondvloer

002.1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw dichte buitenwanden begane grond, Rc: 4,55 m².k/W

HSB gevelelementen:
- gestuukte dubbele gipsplaat 2x12,5mm
-dampremmend folie
- houten stijl- en regelwerk 38x170mm, h.o.h 600mm
- Rockwool Bouwplaat 211 VARIO, 160mm, Rd: 4,55 m².k/W
- koudebrugisolatie + waterkering, Steico Universal, 52mm, Rd: 1,25 m².k/W
- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm, afgeschuind
- Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm tussenruimte)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.
-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

ventilatieprofiel aluminium

kierdichting tpv aansluiting kozijn en beton

Afschot 15 mm/m1

80

o.k. verlaagd plafond

b.k. goot

1

+2.950mm

+3.430mm

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- of mechanisch bevestiging , géén schroeven in zicht
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9016
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.
-verlaagd plafond ntb.

evt. Celdex PU cannalurevulling, zowel in als onder profiel

verticale en horizontale latten tbv. ventilatie en vochtafvoer

Jackodur mastiekschroot XPS op 30mm plaat

3

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

3'

-2.960mm

-3.400mm

vloerrand te isoleren XPS 100mm

randisolatie tbv. vloerverwarming

1 1' 2 3 3' 4

C5

C4

C3

C2

C1

C6

Verticale details 1:10

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x ⧄80mm; bijgebouw 2x ⧄80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger

Detail overstek luifel

Doorsnede CC 1:100
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project code

BRVO

HvZ
architect

Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur

A1 840x594mm

1:10, 1:100, 1:50A. 11-02-2015
B. -
C. -

tbv. Besteknummer: 14152BV1/ mvdl ,  11-02-2015
Bouwvoorbereiding

1

o.k. keldervloer

b.k. keldervloer

-3.400mm

-2.960mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming
-Gestorte constructieve vloer 250mm, 90 kg/m3 wapening
-PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

vloerrand te isoleren XPS 100mm

naden voldoende waterdicht afwerken

kimblik

Afschot 10 mm/m1
PEIL

o.k. betonelement

+0.000mm

-1.330mm

betonnen U-element zelfdragend
(kabelgoot infra), op gestabiliseerd zand

versterkte zone tbv. trapgat, volgens opgave constructeur

afwerking profiel tpv entree ntb.

1

b.k. dakrand

o.k. profiel

+3.510mm

+2.950mm

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- of mechanisch bevestiging (géén schroeven in zicht)
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, onderzijde gecoat in RAL9003
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.

multiplex tpv. goot + overstekken

dakbedekking + gezette stalen afdeklijst, wit RAL9003

PV-cellen op standaard boven groendak, constructie ntb.

kopse kant van profielplaten dichtzetten dmv. HPL plaatmateriaal, kleur: RAL 9003
opvullen met minerale isolatie ,NB. kierdichting

zij- en bovenkant tot dak dichtzetten,
tbv. ongediertewering

o.k. stalen ligger
+2.950mm

IPE 300 stalen ligger tbv. luifel

aansluiting Xinnix
schuifdeuren, geleiding

tegen b.k. staalprofielplaat

9

b.k. UNP profiel

o.k. UNP profiel

-0.040mm

-0.300mm

betonnen U-element zelfdragend (kabelgoot infra),
op gestabiliseerd zand

opbouw begane grondvloer (360mm)

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming
-breedplaatvloer (schil 50mm, gestort 240mm)
-géén plafondafwerking kelder

afschuinen houten latten tot o.k. UNP

8 9

o.k. stalen ligger =
b.k. houten gevellatten

o.k. dakrand

+2.950mm

+2.690mm

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotplaat pir: KS Therma TT47 FM: 15mm/m1, 55-100mm Rd: 2,0-4,0 m².k/W
-platdakplaat pir: KS Therma TR27 FM, 90mm Rd: 3,45 m².k/W
-chemische- of mechanisch bevestiging , géén schroeven in zicht
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9003
(dikte ter controle aan constructeur en leverancier, let op: schijfwerking)

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-platdakplaat pir: KS Therma TR27 FM, 90mm Rd: 3,45 m².k/W
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

8

120 250
370

bitumen/rubber kelderafdichting + hechtlaag

opbouw dichte kelderwand (370mm), Rc=4,45 Wm2/K

-géén binnenafwerking, alle beton in zicht:
  kelderwand 250mm, i.h.w. gestort of hollewandsysteem
-waterdichte laag
-XPS isolatie 120mm, Roofmate SL-X, Rd=4,15 Wm2/K
-buitenafwerking zichtwerk, ntb.

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming op noppenplaat 23mm en isolatie 11mm
-i.h.w. gestorte constructieve vloer 250mm
-waterdichte laag, PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

perfab betontrap met 30mm houten bekleding

oplegging voldoende óf randprofiel

D3

D2

D1 D4

D8

D7

D9D3

D5

Verticale details 1:10

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2003. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger
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BRVO
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architect

Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur

A1 840x594mm

1:10A. 11-02-2015
B. -
C. -

tbv. Besteknummer: 14152BV1/ mvdl ,  11-02-2015
Bouwvoorbereiding

3 3'

b.k. dakrand

o.k. stalen ligger

H

o.k. dakrand
+3.250mm

+2.950mm

+3.510mm

luifel

gezette stalen plaat
goot

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex of beloopbare isolatie, 30mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

G

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

0020
682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming

-Gestorte constructieve vloer 250mm, 90 kg/m3 wapening
-PE-folie

-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en

vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0

002.
1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw raamopeningen begane grond

Vaste glazen delen, HR++ glass 4-15-6mm
Aluminium kozijn, Reynaers CS28-SL, kleur ntb.

- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm
- Verticale houten latten, Inlands Lariks, fijn bezaagd

  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, h.o.h. 50mm)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

 isolatie

grondkering middels taluds óf keermuren
-gestort beton dmv. ruwe lattenbekisting

-muurafdekker ntb.

Kelder
-buitenwanden: prefab beton onafgewerkt
-binnenwanden: kalkzandsteenwanden gestuukt
-natte ruimte: betegeld
-keldervloer: gevlinderd en afgepapt
-plafond: breedplaatvloer in het zicht

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.

-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

G

o.k. stalen ligger

b.k. raamopening

+2.950mm

+3.510mm

+2.600mm

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-vuren, gewolmaniseerde stijl- en regelwerk 2x28mm

-Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
 (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm

 tussenruimte)

bovenlicht tpv. entree

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-gekit op aluminium profiel

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm

-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie: KS Therma TT47 FM dakplaat:

 15mm/m1, 30-60mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie: KS Therma TR27 FM dakplaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W

-chemische bevestiging dmv. SimsonTop PUR
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9003

PV-cellen op montagesysteem, ntb.

B

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming op noppenplaat 23mm en isolatie 11mm
-i.h.w. gestorte constructieve vloer 250mm
-waterdichte laag, PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0
0.000mm

-0.360mm

Vliesgevel

Aluminium vliesgevelsysteem, Reynaers CW 50-SC,
profielengrootte volgens leverancier.
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

opbouw dichte kelderwand (370mm), Rc=4,45 Wm2/K

-géén binnenafwerking, alle beton in zicht:
  kelderwand 250mm, i.h.w. gestort of hollewandsysteem
-waterdichte laag
-XPS isolatie 120mm, Roofmate SL-X, Rd=4,15 Wm2/K

Te openen delen"

Aluminium deurkozijn, Reynaers CW 38-SL, vlak
koppeling met vliesgevel volgens leverancier
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

Constructie

Stalen kokerprofiel 100x100mm, dikte volgens opgave constr.
Geschilderd, wit RAL 9016

oplegvilt

lucht en waterdichting

detail deursysteem
CS38-SL

terrastegels op afschot op gestabiliseerd zand

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC
-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- óf mechanisch bevestigd, géén schroeven zichtbaar onderzijde
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.5mm, binnenzijde gecoat in RAL9003
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.

Woonkamer
-dichte HSB buitenwanden: stucwerk op gips, wit
-glazen delen: vliesgevelsysteem en HR+-beglazing
-vloer: cementdekvloer afgepapt en gevlinderd
-plafond algemeen: geprofileerd stalen profielen in zicht
plafond verlaagd: stucwerk op gipsplaat
-verlaagd

Portaalspant, kolom-liggerverbinding
middels aangelaste koker en hulsmoer + inbusbout

o.k. UNP

b.k. UNP

o.k. beton element

1,10-0.305mm

-0.045mm

-1.460mm

betonnen U-element zelfdragend
(kabelgoot infra), op gestabiliseerd zand

houten latten afgeschuinen, uitlijnen op UNP

b.k. dakrand

o.k. staaldak

+3.510mm

+3.240mm

loggia

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex, 18mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

goot

opbouw buitenwand (ongeisoleerd)

-Houten stijl en regelwerk met diagonaal (vuren 63x100mm) verjongd naar buiten
-afwerking aan loggiazijde: buitenbeplating
-buitenafwerking StoVentec gevelstuc, zie detail 01

stalen UNP profiel doorzetten van vloer- tot dakrand, kleur wit

B9

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

Verticale details 1:10

Doorsnede BB 1:100

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger

Lisdoddelaan 29   1087 KB
Amsterdam   The Netherlands
T  +31 (0)20 - 461.46.00
F  +31 (0)20 - 461.03.22
E  info@equipeamsterdam.nl

nummer

tekenaar

schaal

tekening

opdrachtgever

project

YJ

datum

Fam. de Bruin - Rosendaal

Details
Details BB

Woonhuis Vlietberg
Vlietberg 6a, te Ooij Gemeente Ubbergen

BV10

/Volumes/Werkmap/Eq01 Projecten/05 BRVO/02 Archicad/BRVO current.pln

project code

BRVO

HvZ
architect

Alle maten in het werk en onderling te controleren
Alle constructieve delen conform opgave constructeur

A1 840x594mm

1:10, 1:50A. 11-02-2015
B. -
C. -

tbv. Besteknummer: 14152BV1/ mvdl ,  11-02-2015
Bouwvoorbereiding

MOoij Op de Vlietberg - Équipe Amsterdamvertikale details overstek zuidzijdevertikale details overstek oostzijdeSTAALPRIJS 2018

b.k. dakrand

o.k. stalen ligger

H

o.k. dakrand
+3.250mm

+2.950mm

+3.510mm

luifel

gezette stalen plaat
goot

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex of beloopbare isolatie, 30mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

G

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

0020
682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming

-Gestorte constructieve vloer 250mm, 90 kg/m3 wapening
-PE-folie

-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en

vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0

002.
1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw raamopeningen begane grond

Vaste glazen delen, HR++ glass 4-15-6mm
Aluminium kozijn, Reynaers CS28-SL, kleur ntb.

- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm
- Verticale houten latten, Inlands Lariks, fijn bezaagd

  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, h.o.h. 50mm)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

 isolatie

grondkering middels taluds óf keermuren
-gestort beton dmv. ruwe lattenbekisting

-muurafdekker ntb.

Kelder
-buitenwanden: prefab beton onafgewerkt
-binnenwanden: kalkzandsteenwanden gestuukt
-natte ruimte: betegeld
-keldervloer: gevlinderd en afgepapt
-plafond: breedplaatvloer in het zicht

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.

-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

G

o.k. stalen ligger

b.k. raamopening

+2.950mm

+3.510mm

+2.600mm

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-vuren, gewolmaniseerde stijl- en regelwerk 2x28mm

-Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
 (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm

 tussenruimte)

bovenlicht tpv. entree

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-gekit op aluminium profiel

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm

-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie: KS Therma TT47 FM dakplaat:

 15mm/m1, 30-60mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie: KS Therma TR27 FM dakplaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W

-chemische bevestiging dmv. SimsonTop PUR
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9003

PV-cellen op montagesysteem, ntb.

B

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming op noppenplaat 23mm en isolatie 11mm
-i.h.w. gestorte constructieve vloer 250mm
-waterdichte laag, PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0
0.000mm

-0.360mm

Vliesgevel

Aluminium vliesgevelsysteem, Reynaers CW 50-SC,
profielengrootte volgens leverancier.
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

opbouw dichte kelderwand (370mm), Rc=4,45 Wm2/K

-géén binnenafwerking, alle beton in zicht:
  kelderwand 250mm, i.h.w. gestort of hollewandsysteem
-waterdichte laag
-XPS isolatie 120mm, Roofmate SL-X, Rd=4,15 Wm2/K

Te openen delen"

Aluminium deurkozijn, Reynaers CW 38-SL, vlak
koppeling met vliesgevel volgens leverancier
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

Constructie

Stalen kokerprofiel 100x100mm, dikte volgens opgave constr.
Geschilderd, wit RAL 9016

oplegvilt

lucht en waterdichting

detail deursysteem
CS38-SL

terrastegels op afschot op gestabiliseerd zand

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC
-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- óf mechanisch bevestigd, géén schroeven zichtbaar onderzijde
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.5mm, binnenzijde gecoat in RAL9003
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.

Woonkamer
-dichte HSB buitenwanden: stucwerk op gips, wit
-glazen delen: vliesgevelsysteem en HR+-beglazing
-vloer: cementdekvloer afgepapt en gevlinderd
-plafond algemeen: geprofileerd stalen profielen in zicht
plafond verlaagd: stucwerk op gipsplaat
-verlaagd

Portaalspant, kolom-liggerverbinding
middels aangelaste koker en hulsmoer + inbusbout

o.k. UNP

b.k. UNP

o.k. beton element

1,10-0.305mm

-0.045mm

-1.460mm

betonnen U-element zelfdragend
(kabelgoot infra), op gestabiliseerd zand

houten latten afgeschuinen, uitlijnen op UNP

b.k. dakrand

o.k. staaldak

+3.510mm

+3.240mm

loggia

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex, 18mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

goot

opbouw buitenwand (ongeisoleerd)

-Houten stijl en regelwerk met diagonaal (vuren 63x100mm) verjongd naar buiten
-afwerking aan loggiazijde: buitenbeplating
-buitenafwerking StoVentec gevelstuc, zie detail 01

stalen UNP profiel doorzetten van vloer- tot dakrand, kleur wit
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Verticale details 1:10

Doorsnede BB 1:100

Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger
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b.k. dakrand

o.k. stalen ligger

H

o.k. dakrand
+3.250mm

+2.950mm

+3.510mm

luifel

gezette stalen plaat
goot

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex of beloopbare isolatie, 30mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

G

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

0020
682

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming

-Gestorte constructieve vloer 250mm, 90 kg/m3 wapening
-PE-folie

-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

terrasafwerking ntb.
op gestabiliseerd zand en

vette kleilaag tbv. verticale waterdruk

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0

002.
1713

0.000mm

-0.360mm

opbouw raamopeningen begane grond

Vaste glazen delen, HR++ glass 4-15-6mm
Aluminium kozijn, Reynaers CS28-SL, kleur ntb.

- vuren stijl- en regelwerk, gewolmaniseerde, 2x28mm
- Verticale houten latten, Inlands Lariks, fijn bezaagd

  (om en om, 28x40mm en 60x40mm, h.o.h. 50mm)
  behandeld met UULA kookverf, kleur ntb.

 isolatie

grondkering middels taluds óf keermuren
-gestort beton dmv. ruwe lattenbekisting

-muurafdekker ntb.

Kelder
-buitenwanden: prefab beton onafgewerkt
-binnenwanden: kalkzandsteenwanden gestuukt
-natte ruimte: betegeld
-keldervloer: gevlinderd en afgepapt
-plafond: breedplaatvloer in het zicht

raamopening draaikiep, kelderwanden

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Aluminium kozijn, Reynaers CS38-SL, vlak profiel, kleur ntb.

-neggekant van betonconstructie onafgewerkt, beton in zicht
 (negge-afwerking tpv. aansluiting met kalkzandsteen, gestuukt

randbalk HEB220, volgens opgave constructeur

G

o.k. stalen ligger

b.k. raamopening

+2.950mm

+3.510mm

+2.600mm

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-vuren, gewolmaniseerde stijl- en regelwerk 2x28mm

-Houten latten, Lariks, fijn bezaagd
 (om en om, 28x40mm en 60x40mm, 10mm

 tussenruimte)

bovenlicht tpv. entree

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-gekit op aluminium profiel

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm

-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie: KS Therma TT47 FM dakplaat:

 15mm/m1, 30-60mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie: KS Therma TR27 FM dakplaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W

-chemische bevestiging dmv. SimsonTop PUR
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.25mm, binnenzijde gecoat in RAL9003

PV-cellen op montagesysteem, ntb.

B

b.k. cementdekvloer

o.k. vloerisolatie

-2.960mm

-3.400mm

opbouw keldervloer (440mm) Rc: 3,81m².k/W

-cementdekvloer 70mm gevlinderd en afgepapt
-vloerverwarming op noppenplaat 23mm en isolatie 11mm
-i.h.w. gestorte constructieve vloer 250mm
-waterdichte laag, PE-folie
-XPS dragende isolatieplaat Floormate 500-A, ( d: 0,035) 120mm
-vaste grondslag

o.k. breedplaatvloer

PEIL=0
0.000mm

-0.360mm

Vliesgevel

Aluminium vliesgevelsysteem, Reynaers CW 50-SC,
profielengrootte volgens leverancier.
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

opbouw dichte kelderwand (370mm), Rc=4,45 Wm2/K

-géén binnenafwerking, alle beton in zicht:
  kelderwand 250mm, i.h.w. gestort of hollewandsysteem
-waterdichte laag
-XPS isolatie 120mm, Roofmate SL-X, Rd=4,15 Wm2/K

Te openen delen"

Aluminium deurkozijn, Reynaers CW 38-SL, vlak
koppeling met vliesgevel volgens leverancier
kleur ntb.
Isolerende HR++ beglazing

Constructie

Stalen kokerprofiel 100x100mm, dikte volgens opgave constr.
Geschilderd, wit RAL 9016

oplegvilt

lucht en waterdichting

detail deursysteem
CS38-SL

terrastegels op afschot op gestabiliseerd zand

opbouw open delen buitenwanden U-waarde < 1,65 W/m²K
(afhankelijk van profielkeuze en type beglazing

-HR++ beglazing 4-15-6mm
-Vliesgevelsysteem: Reynaers CW50-SC
-achterconstructie, stalen kokerprofiel, volgens opgave constructeur

opbouw dakconstructie >Rc: 6,0 m².k/W

-mossedum vegetatie op substraatlaag 80mm
-drainagemat 20mm
-dubbellaags gekleefde bitumeuze dakbedekking
-afschotisolatie:
  KS Therma TT47 FM Afschot Dakplaat: 15mm/m1, 30-75mm Rd: 1,10-2,75 m².k/W
-vlakke isolatie:
  KS Therma TR27 FM Platdak Plaat, 120mm Rd: 4,80 m².k/W
-chemische- óf mechanisch bevestigd, géén schroeven zichtbaar onderzijde
-dampremmende laag
-stalen profielplaat SAB 158R/750, 1.5mm, binnenzijde gecoat in RAL9003
 dikte staal ter controle aan constructeur en leverancier.

Woonkamer
-dichte HSB buitenwanden: stucwerk op gips, wit
-glazen delen: vliesgevelsysteem en HR+-beglazing
-vloer: cementdekvloer afgepapt en gevlinderd
-plafond algemeen: geprofileerd stalen profielen in zicht
plafond verlaagd: stucwerk op gipsplaat
-verlaagd

Portaalspant, kolom-liggerverbinding
middels aangelaste koker en hulsmoer + inbusbout

o.k. UNP

b.k. UNP

o.k. beton element

1,10-0.305mm

-0.045mm

-1.460mm

betonnen U-element zelfdragend
(kabelgoot infra), op gestabiliseerd zand

houten latten afgeschuinen, uitlijnen op UNP

b.k. dakrand

o.k. staaldak

+3.510mm

+3.240mm

loggia

opbouw luifel (ongeisoleerd)

-dubbel laags bitumen dakbedekking
-vlakke plaat multiplex, 18mm
-chemische- of mechanisch bevestiging, géén schroeven zichtbaar
-stalen profielplaat SAB 158R/750, d=1.25mm, volgens opgave constructeur
 onderzijde gecoat in RAL9003
-mechanisch bevestigd op stalen IPE ligger

goot

opbouw buitenwand (ongeisoleerd)

-Houten stijl en regelwerk met diagonaal (vuren 63x100mm) verjongd naar buiten
-afwerking aan loggiazijde: buitenbeplating
-buitenafwerking StoVentec gevelstuc, zie detail 01

stalen UNP profiel doorzetten van vloer- tot dakrand, kleur wit
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Legenda regelgeving

• Trappen en balustraden volgens NEN3509 en regels van het Bouwbesluit 2012. Vormgeving en
materialisering nader te bepalen.

• Alle hekwerken in staal in RAL kleur gespoten, voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit. Vormgeving
wordt nader bepaald.

• Vloerafscheiding rond de trap conform regels van het Bouwbesluit 2012.
• Trappen optreden maximaal 185mm; Aantreden minimaal 220mm.
• Alle deuren hebben een vrije breedte van 850mm.
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid conform artikel 4.27 Bouwbesluit 2012.
• Vrije doorgang conform artikel 4.22 Bouwbesluit 2012.
• Binnendeurkozijnen vrijhouden van vloer/dorpel volgens Bouwbesluit 2012.
• Hang- en sluitwerk van RVS
• Veiligheidsbeslag volgens SKG**
• Deuren, ramen en kozijnen inbraakwerendheid volgens NEN5096 / weerstandsklasse II
• Zie voor toetsing veblijfsgebieden, verblijfsruimten, luchtverversing, daglichttoetreding en

energieprestatie het rapport E11040aa d.d. 28 juli 2011 van Earth Energie advies.
• Rookmelders conform NEN 2555 en NEN 14604. Positionering op tekening indicatief.
• Verwarming door middel van vloerverwarming.
• Natte ruimtes worden conform Bouwbesluit  voorzien van wand- en vloertegelwerk met een geringe

wateropname.
• Riolering naar bestaande IBA put op terrein.
• Hemelwaterafvoeren conform berekening: hoofdgebouw 4x 80mm; bijgebouw 2x 80mm
• Geluidwering / isolatie conform NEN5077.
• Watermeter in de meterkast.
• Meterkast conform NEN2768 en voorschriften nutsbedrijven.
• Elektrische installatie conform  NEN1010 en eisen plaatselijk energiebedrijf .
• Drinkwaterinstallaties conform NEN1006.
• Rookgasafvoer conform NEN 2757.
• Alle installaties, doorvoeren en leidingen later in overleg te bepalen door installateur.

Renvooi

dvb doorvalbeveiliging

RM rookmelder

hwa hemelwaterafvoer

wtw warmteterugwinunit tbv gebalanceerde ventilatie

wm plaatsruimte wasmachine

wd plaatsruimte wasdroger
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