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Algemeen
Belendingen, tuinen, hagen, hekwerken, 
hemelwaterafvoeren etc. is afhankelijk van de 
naastgelegen woningtype en optionele uitbouwen.

Gestippelde/ uitgegrijsde elementen worden casco 
uitgevoerd.

* = merk en type conform technische omschrijving.

Entree woning

Bovenlicht boven binnendeur

Dicht paneel boven binnendeur

Tegelwerk * 

Tegelwerk op afschot t.p.v. douche

Aardingsmat

Wandtoilet *

Fontein *

Wastafel *

Radiator *

Kruipluik

Afzuigpunt ventilatie (positie is indicatief)

Afzuigpunt ventilatie wand (positie is indicatief)

Inblaaspunt ventilatie (positie is indicatief)

lucht-water warmtepomp 
en WTW unit

Opstelplaats wasmachine

Vloerverwarming verdeler

Hemelwaterafvoer 

Circa maten

WM

RENVOOIRENVOOI INSTALLATIES
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Krachtinstallatie

Centraaldoos

Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact

Wandcontactdoos 1 fase, nul en beschermingscontact

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact opbouw

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Wandcontactdoos 3 fasen, nul en beschermingscontact

Wandcontactdoos, perilex 2x230V

Vloercontactdoos

Aansluitpunt, ZERO-homecontrollerZHC

Aarding               

Centraal aardingspunt

Zwakstroominstallatie

Beldrukker draadloos

Deurbel

Schakelaars

VW

MV

WM

AFZ

KK

MAGN

RAD

boiler

MV

Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. vaatwasser

Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. mech. vent.

Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine

Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap

Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast

Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. oven/magnetron

Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. radiator

Ledige buis Ø19mm t.b.v. boiler

Uitbreidingssensor mech. vent.

Wandlicht aansluitpunt binnen / buiten

Schakelaar, 1-polig

Schakelaar, 1-polig, met dimmer

Schakelaar, kruis

Schakelaar, serie-

Schakelaar, wissel-

Data-/telefonie-installatie

Aansluitpunt data, enkelvoudig

Aansluitpunt data 2-voudig

CAI-installatie

Aansluitpunt CAI, bedraad

Ledige leiding vanuit meterkast

Optische rookmelder

Keukeninstallatie conform tekeningen Bruynzeel

CAI

mk

RM

CAP

ALGEMEEN

Kleuren en materialen
Kleuren en materialen zijn indicatief weergegeven. Materiaal en afwerking worden uitgevoerd cf. technische 
omschrijving. 

Installaties
E&W installaties zijn indicatief weergegeven. Na gekozen kopersopties en verdere technische afstemming worden de 
definitieve posities vastgesteld en kunnen kleine afwijkingen ontstaan t.o.v. de KO tekeningen. Posities van inblaas en 
afzuigpunten van de WTW installatie zijn indicatief ingetekend. Positie en aantallen PV-panelen zijn afhankelijk van de 
EPC - berekening.

Maatvoering
Alle maatvoering is indicatief. Oppervlakten en maatvoering zijn met uiterste zorg geplaatst, deze kunnen echter 
foutieve waarde bevatten. De oppervlakten geven een indicatie van de ruimtemaat en staan niet gelijk aan de 
verblijfsruimte oppervlakten. Het kan voorkomen dat niet het gehele ruimte oppervlakte voldoet aan de gestelde 
daglichteisen. Daarvoor wordt de zogeheten 'krijtstreepmethode' gehanteerd. De woningen voldoen hiermee volledig 
aan de gestelde eisen van de Bouwregelgeving. 
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