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SITUATIE
BERCKELBOSCH DEELPLAN 11 / 12
SCHAAL 1 : 1000

VOORGEVEL

VOORGEVEL

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

OPTIES

RENVOOI

G E V E L:
01 uitbreiding 2400mm + aanpassing berging
03 extra deur in achtergevel berging
05 extra deur tussen berging en woonkamer
06 achtergevel schuifpui
07 extra kozijn zijgevel
08 achtergevel dubbel deuren / zijlichten

elektra volgens NEN 1010
enkele wandcontactdoos geaard

mv

mechanische ventilatie afvoer

dubbele wandcontactdoos geaard
mv
wm
wd

D A K:
10 dakkapel voorgevel (op PV-maat afgestemd)
11 dakvensters voorgevel (diverse posities, op PV-maat afgestemd)
12 dakkapel achtergevel (op PV-maat afgestemd)
13 dakvensters achtergevel (diverse posities, op PV-,maat afgestemd)

KAVELS

vv
er

mechanische ventilatie toevoer

enkele wandcontactdoos t.b.v.
wasmachine
enkele wandcontactdoos t.b.v.
wasdroger
enkele wandcontactdoos t.b.v.
vloerverwarmingsverdeler
enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische
radiator

nr.

enkelpolige schakelaar

nr.

dubbele schakelaar

buitenkraan
rookmelder opbouw
aansluitpunt omvormer t.b.v. PV-panelen
(indicatief)

vloerverwarming verdeler

I N D E L I N G:
20 aanpassing badkamerindeling
21 aanpassing badkamerindeling met ligbad
23 slaapkamers samenvoegen
24 trapkast woonkamer
25 trapkast en verplaatsen entree naar woonkamer
30 indeling zolder 1 onbenoemde ruimte
31 indeling zolder 2 onbenoemde ruimten
P V - P A N E L E N:
40 dak andere zijde volledig volleggen
(afhankelijk van opties, dakkapel, -raam)

hwa

hemelwaterafvoer
nr.

TYPE C1 / C2 :
Kavel 39, 40, 44, 45, 46, 47, 51 en 52 : metselwerk code 1.
Kavel 37, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 53 en 54: metselwerk code 2.
Kavel 60, 61, 62 en 63 : metselwerk code 5.
Kavel 55, 56, 57, 58 en 59 : metselwerk code 6.
TOELICHTING:
- Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend.
- Alle maatvoering betreft circa maatvoering en is aangegeven in millimeters.
- Elektra aansluitpunten, keukenopstelling, ventilatiepunten, radiatoren en rookmelders zijn indicatief
aangegeven.
- Het is mogelijk dat niet alle symbolen van toepassing zijn op uw woningtype.
- Maatvoering bij schuin dak is tot knieschot (1000mm+ vl.)
- Aantal en positie PV-panelen indicatief.

BAKSTEEN

wisselschakelaar
opstelplaat wasmachnie / wasdroger
aansluitpunt onbedraad

th

aansluitpunt thermostaat

mv

aansluitpunt mechanische ventilatieschakelaar en/of CO²-sensor

opstelplaats warmtepomp (indicatief)

plafondlichtpunt
wandlichtpunt

opstelplaats WTW-unit (indicatief)

beldrukker
schel

13

◄ 2700 ►

◄ 2345 ►

p

hekwerk 1000+ vloer

13

◄ 2345 ►

◄ 2700 ►

onbenoemde ruimte
7.4 m²

v
p

hekwerk 1000+ vloer

v

30

31

p
S

p

overloop
7.1 m²

◄ 3201 ►
(tot knieschot, h=1000+vl)

S

◄ 6501 ►
tot knieschotten

onbenoemde ruimte
15.0 m²

◄ 3201 ►
(tot knieschot, h=1000+vl)

12

overloop
7.1 m²

u

t

WP + WTW
mv

10

wd

opstelplaats wasmachine
installaties indicatief

techn. ruimte
2.8 m²

64 woningen Berckelbosch
deelplan Haydn te Eindhoven
u

t
wm

wm

t

onbenoemde ruimte
7.4 m²

t

WP + WTW
mv

vv
wd

opstelplaats wasmachine
installaties indicatief

techn. ruimte
2.8 m²

11

vv

Stadse twekappers / Stadswoning hoek / tussen, type C

Optietekening, blad 2 van 2

Optie plattegronden en -gevels

38 t/m 63

1:50 / 1:100

VK-C113

TWEEDE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50
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