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opstelplaats t.b.v. warmtepomp unit

2200

Unit 6

buurpand

buurwoning

Unit 6

2730

11370

PV-panelen n.t.b.

DOORSNEDE
1 : 50

- elektra n.t.b.
- rechniek ruimte n.t.b.

Peil= +2,75 NAP

5900

900

RENVOOI
algemeen

symbolen
enkelvoudige wandcontactdoos

mv = mechanische ventilatie

dubbele wandcontactdoos

wm = wasmachine
wd = wasdroger

aansluitpunt loos
TH

vr = vriezer

aansluitpunt thermostaat

st.l. = standleiding

enkelpolige schakelaar

dwa = vuilwaterafvoer

wissel schakelaar

hwa = regenwaterafvoer

plafond lichtpunt

wp = warmtepomp

wand lichtpunt
CO2 CO 2 sensor mechanische ventilatie

= zelfregulerend ventilatie rooster

v.

W = watermeter

deurbeldrukker
schel t.b.v. buitenbel
RM

hwa
rookmelder volgens NEN 2555

mv af

mechanische ventilatie afvoerpunt
meterruimte
noodverlichting

hemelwaterafvoer / vuilwaterafvoer
(standleiding) vlgs opg inst adviseur

hwa

Maatvoering op deze tekening is indicatief, er
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6060

Schakelaars op ca. 1050mm boven de vloer
In alle ruimtes de wandcontact dozen op ca. 300mm boven vloer tenzij anders aangegeven.
Op de verdiepingen onder de kap zijn de (oppervlakte) maten genomen op 1500+
In woningscheidende wanden op te nemen elektradozen dienen verspringend te worden
aangebracht

De op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar
vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.
- Riolering: Gehele afvoerinstallatie uitvoeren conform NEN 3215 en NPR 3216
- Elektra: Gehele elektra installatie uitvoeren conform NEN 1010 en NPR 5310
- Drinkwater en warmwatervoorzieningen: conform NEN 1006, NEN 1070, NEN 5077 en NPR 5075

aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend

Alle opstelplaatsen en leidingwerk t.b.v. installaties indicatief op tekening
Aantal en plaats dak/gevel doorvoeren n.t.b. door installateur
Principes aanhouden volgens tekening

a 20-09-2021: gewijzigd
02-12-2019: datum

Hang en sluitwerk kozijnen voldoet aan SKG **
balustrades 1100+ vloer

brandmeldcentrale

Nieuwbouw Singelgebied Domburg: project

BMC
deur zelfsluitend, 20min brandwerend

Bouwbedrijf de Delta: opdrachtgever
Singel Domburg: adresgegevens
Singel Domburg: bouwlocatie
perceelgrens

Verkooptekening Unit 6: onderdeel
1:100 / 1:50 / 1:25: schaal
Opdrachtgever:

0917G-VK-140: project- en tekeningnummer
WE: projectfase
SP: projectmanager
JS: getekend

Aannemer:

BEGANE GROND

RoosRos Architecten
's Gravenpolderseweg 1c
4462 CC | Goes

1 : 25

0113 237650
goes@roosros.nl
www.roosros.nl
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