RT

aansluitpunt ruimte-thermostaat

twee-voudige wandcontactdoos geaard

ZW

loze buisleiding tbv aansluiting zonwering

drie-voudige wandcontactdoos geaard

CAI

aansluitpunt centrale antenne voorziening

MV

aansluitpunt mechanische ventilatie

D

VV

aansluitpunt pomp vloerverwarming

LL

VM

aansluitpunt wasmachine

WD

aansluitpunt wasdroger

aansluitpunt data

isolatie
(mechanisch) ventilatie
gevel-unit toe en afvoer

kalkzandsteen
kalkzandsteen vellingblokken

MV-R

lichte scheidingswand 7 / 10 cm

(mechanisch) ventilatie afvoer

bedieningsschakelaar mechanische ventilatie

regelwerk-/metal studwand 10cm

kr

buitenkraan

plafondlichtpunt

aansluitpunt combi-magnetron

RM

wandlichtpunt
KK

gevelsteen metselwerk

(mechanisch) ventilatie
gevel-unit toevoer

loze buisleiding tbv telefoon / cai of data
beldrukker

MV

CO

MV-T/MV-R

enkele wandcontactdoos geaard

MV-T

RENVOOI:

metal stud voorzetwand

rookmelder

aansluitpunt koelkast

EO

aansluitpunt electrische oven

VW

aansluitpunt vaatwasser

AK

aansluitpunt afzuigkap

woningscheidende metal studwand
155/205cm

buis armatuur

deur zelfsluitend

aansluitpunt verlichting berging

deur / raam 60 minuten brandwerend

dubbele schakelaar

deur / raam 30 minuten brandwerend

enkelpolige schakelaar

vloertegels sanitaire ruimten

droge bluisleiding

DBL

EK aansluitpunt inductie kookplaat

wisselschakelaar

twee-voudige wandcontactdoos geaard
spatwaterdicht
150+

enkele wandcontactdoos geaard
voorzien van deksel, 15cm vanaf vloer
sleutelschakelaar

vluchtweg

DBL

HWA

wand voorzien van tegels

zone voorzien van vloerverwarming

meterkast warm / koud

intercom installatie woning
verdeler vloerverwarming (indicatief)
voorzien van omtimmeringen bij situering slaapkamer

hemelwaterafvoer

krijtstreepmethode

WM

opstelplek wasmachine

positie koofconstructie

WD

opstelplek condensdroger

i.L.

vloer-luik ten behoeve van inspectie ruimte
onder vloer begane grond

T.L.

vloer-luik ten behoeve van toegang kruipruimte
onder vloer

- grenzen perceel conform splitsingstekening

HWA

akoestisch paneel plafond

ENTREE

VVE

vrijhouden
zône VVE

liftportaal

12

G

sluis

toilet
verloop DBL
plafond

LL

bnr.24

kooiladder
toegang dak niv
o

B

150+

verloop DBL plafond

voorportaal

deur VVE
toegang dak niv
o

12

DBL

VV
m.k.

ALGEMEEN:
- kleine wijzigingen voorbehouden;
- aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend;
- maatvoering betreft circa-maten en is aangegeven in centimeters;
- het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype;
- elektra aansluitpunten / keukenopstelling / ventilatiepunten / radiatoren /
rookmelders en omvormer zonnepanelen zijn indicatief aangegeven;

VVE

VVE

ruimte voorzien van bewegingsensor
gekoppeld aan armaturen

schel

C

liftschacht

toelichting
liftschacht

RT

D

SCHACHT

HWA

150+

formaat tekening

A2

schaal

1:50 / 1:200

tekeningdatum

17.02.2021

wijzigingsdatum

nivo 08, 25.300+P

nivo 10, 31.400+P
24
22

23

status

Definitief

opdrachtgever

AM

aannemer

Kroon & de Koning

architect

Laurens Boodt

werk

Babel

werknummer

20894

onderdeel

plattegrond en situatie

gemeenschappelijk nivo 08/10
bladnummer

VK_BNR_00.08

bouwnummer:

nivo 08, 25.300+P

nivo 10, 31.400+P

NVT

Het auteursrecht wordt voorbehouden overeenkomstig de wet CAD tekeningen; geen handmatige wijzigingen
toegestaan.
Niets uit deze tekening mag overgenomen worden zonder toestemming van onze opdrachtgever en/of ons
bureau.

