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Overzicht materialen

Bouwdeel Kleur

Gevelplint
Gevelbeplating
Overheaddeur
Loopdeur
Raamkozijn
Dakbeplating
Dakrand
Hemelwaterafvoer

Rood (als bestaand)
Metallic (als bestaand)
Antraciet (als bestaand)
Antraciet (als bestaand)
Antraciet (als bestaand)
Licht grijs (als bestaand)
Antraciet (als bestaand)
Grijs

Metselwerk
Damwandprofiel
Sandwichpaneel
Aluminium 
Aluminium
Pvc
Staal
Pvc

Materiaal

Bouwbesluit gegevens

Indeling gebouw

Omschrijving

Bedrijfshal

Gebruiksfunctie

Industrie

Gebruiksoppervlakte

1249 m²

Verblijfsgebied oppervlakte

.

Indeling gebouw

Aantal pers. Opp.

. .

Alle maten in het werk controleren

Situatie
Gemeente :   Cromstrijen
Sectie :   D
Nummer :   730
Schaal :   1:1000

Aanduiding voorgevel

N

Renvooi brandveiligheidsvoorzieningen

$ : Deur aan binnenzijde te openen zonder gebruik van losse voorwerpen (knopcilinder)

     PG12 : Draagbare poederblusser 12 kg

: Pictogram (reflecterende sticker) vluchtweg/routeaanduiding (conform NEN 6088 en NEN-EN 1838)

: Brandcompartimentering

Brandveiligheid

Bouwbesluit 2015, artikel 2.67

1. Alle toegepaste constructieonderdelen welke grenzen aan de binnenlucht dienen te voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2, 

volgens NEN-EN 13501-1

Bouwbesluit 2015, artikel 2.68

1. Alle toegepaste constructieonderdelen welke grenzen aan de buitenlucht dienen te voldoen aan brandklasse D, volgens NEN-EN 

13501-1

Bouwbesluit 2015, artikel 2.69

1. Bovenzijde vloer die grenst aan de binnenlucht dient te voldoen aan rookklaase s1fl en brandklasse Dfl, volgens NEN-EN 13501-1

2. Bovenzijde vloer die grenst aan de buitenlucht dient te voldoen aan brandklasse Dfl, volgens NEN-EN 13501-1

Ventilatievoorzieningen

Bouwveiligheid, geluidshinder en trillingshinder

Daglichttoetreding

Bouwbesluit 2017, artikel 3.29

3. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde 

capaciteit van ten minste de in tabel 3.28 aangegeven capaciteit per persoon.

4. Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een 

kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten 

minste 21 dm³/s.

6. Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.

7. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.

Bouwbesluit 2017, artikel 3.48

1. Een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft zodanige voorzieningen voor de toevoer van 

verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.48 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste 

lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.48 geen voorschrift is aangewezen.

Bouwbesluit 2017, artikel 8.2

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van letsel van personen en 

beschadiging of belemmering van wegen, aangrenzende perceel, groen en water. 

Bouwbesluit 2017, artikel 3.75

1.  Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet 

kleiner is dan de getalswaarde van het in tabel 3.74 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied.

2. Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 

gegeven oppervlakte.
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Nieuw te bouwen bedrijfshal a/d
Parallelweg te Klaaswaal

17-00339
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Van Rijsoort - Buigwerken
Parallelweg 28  3286 LR Klaaswaal

Gevelaanzichten en 3D-impressie

3D IMPRESSIE

LINKER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

VOORGEVEL
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Behoort bij het besluit van het college 

   van gemeente Hoeksche Waard
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