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MATERIALEN

ELEKTRA

gewapend beton i.h.w. gestort

plafondlichtpunt

gewapend beton prefab

wandlichtpunt badkamer
centraal aardpunt achter spiegel

beton ongewapend

buiten lichtpunt

gevelbekleding

wandlichtpunt

kalkzandsteen

enkelpolige schakelaar

niet dragende binnenwand

serieschakelaar

isolatie

wisselschakelaar

metalstud wand

dubbele wcd met randaarde verticaal

tegelwerk

enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast

bl

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

kk

ak

enkele wcd met randaarde t.b.v. afzuigkap
wm

enkele wcd met randaarde t.b.v. wasmachine

WERKTUIGBOUWKUNDIG

k

2x230V t.b.v. elektrisch koken
er

enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator

∅HWA
buitenkraan
verdeler
afzuigventiel mechanische ventilatie

hwa

enkele wcd met randaarde waterdicht

230V/400V asp tbv warmtepomp

wp
mv

enkele wcd met randaarde t.b.v. mv-installatie

bedraad aansluitpunt thermostaat

wp

loze leiding vanuit meterkast

LL

drukknop bel
bel
rookmelder 230V, onderling gekoppeld

RENVOOI

schaal 1:100, 1:1
29-04-2022
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VINKEN
S

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn)
en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

TRAAT

bij bnrs 46-53 maatvoering achtertuin is excl. achterpad

BLOK A
bnrs 55-60

RENVOOI

D1

5,6

54

10,2

D2

D1 51

*
speeltuin

89 m2
5,6

B

6,9

B

106 m2

108 m2

6,8

135 m2

47
f

B

8,3

B

D1

46 D2 45

D1

hemelwaterafvoer berging

B

101 m2

6,9

44 D2 43

5,6

72 m2

E1

openbare fietsen parkeer plek

5,4

69 m

42 E2

2

5,4
3,1

D2 50 D1 49 D2 48

*

B

3,1

98 m
5,6

staptegel

*

3,2

5,4

B

2

3,3

B

99 m2

beukenhaag aanplant
hoogte 0,8 - 1,0 m

6,4

5,4

*

6,7

104 m2

68 m2

41 E1 40

8,3

109 m

armatuur op buitenberging

2

43
42

30

41

29

40

28

F1 39

HAZEPAD

B

31

39

20

11

19
f

27

18

10

17

9

poort

trafo

38

F2

38

8,5
5,2

136 m2

6,4

B

89 m2

43 parkeerplaatsen

1

B
41

B
40

entree/uitgang parkeerplaatsen dmv
speedgate

26

16

6

36

25

15

5

35

24

34

14

4

23

13

3

33

22

32

21

f

2

12

1

BLOK G&H
bouwnummers 2-37

speedgate

entree
blok G&H

ZEEMANSSTRAAT

f

*

N

7

4,9

C

B
42

8

37

B

SITUATIE

schaal 1:500
29-04-2022

Situatie
1:500

100m2

toegangspad achtertuinen

5,8

149 m2

6,2

7,9

7,4

B

B

uitbouw mogelijkheid

D1
52

*

B

perceeloppervlakte (ca.)

5,0

8,8

45

buitenberging

7,8

116 m2

D2

bouwnummer
entree

53

6,2

*

B

112 m2

5,6

*

B

5,4

9,0

6,2

118 m2

MAARTEN
PA

f
B

bloknummer
D

B
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

Bnr 39 Bnr 38

vr

vr

voorgevel

rechtergevelzijgevel

38
zonnepanelen
positie indicatief

N

Bnr 38 Bnr 39

vr

vr

vr

vr

GEVELS,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38
schaal 1:100

achtergevel

linkerzijgevel
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+10.170
snijpunt o.k. nok
schoorsteen tbv
warmtepomp en
overige installaties

zonnepanelen
positie indicatief

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

2.600+vl
2.300+vl

1.500+vl

techniek

zolder

+7.126
startpunt dak

+5.800
2e verdieping

38

slaapkamer 2

N

overloop

+2.900
1e verdieping

woonkamer

peil = ±0
begane grond

DOORSNEDE,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38
schaal 1:50
29-04-2022

doorsnede
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

hwa

bl

hwa

1430

MK

2930

vloerluik

bl

1100

d

3300

entree

toilet

3370

d

c
keuken

k
ak

e
kk

keukenzone

7200

verdeler

c
b
a

38

4030

N

vv

woonkamer

3830

b

trapkast

1845

th

a
5100
LL

hwa

LL

hwa

BEGANE GROND,
RAMMELAATSPOORT F2,
BWNR 38
schaal 1:50
29-04-2022
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hwa

hwa

2930

3940

2100

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

5245

slaapkamer 3

slaapkamer 1

hwa

hwa

th
toilet

LL
f

e

38

2215

e

overloop

badkamer
2930

2850

N

er

1845

slaapkamer 2

5100

hwa

hwa

1E VERDIEPING,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38
schaal 1:50
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hwa

hwa

1500+

2300+

2600+

noklijn

2600+

2300+

1500+

5100

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

5460

spant ca. 20cm onder kap

zolder
hwa

hwa

10510

spant ca. 20cm onder kap

boiler
200l
mv

wm
wm

38

2420

techniekruimte

mv
wp

th

wp

N

nd

pe

f

f

el

vv

2915

verdeler

Traphek voorzien
van dicht paneel

spant ca. 20cm onder kap

5100

hwa

hwa

2E VERDIEPING,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38
schaal 1:50
29-04-2022
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

38

N

schoorsteen tbv
warmtepomp en
overige installaties

DAK,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38
schaal 1:50
29-04-2022

www.woneninhethazenleger.nl

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

hwa

bl

optie L013:
buitenkraan
voorgevel

hwa

1430

MK

NB:
De tekening betreft de weergave van een optie en is
uitgewerkt voor een willekeurige woning uit het plan. De
posities van o.a. raamopeningen, elektra e.d. in
plattegronden en gevels kunnen voor een andere gevel
afwijkend zijn. Zie hiervoor de maatgevende
basistekeningen.

2930

vloerluik

bl

1100

d

3370

entree

toilet

3300

d

c
keuken

k
ak

loopdeur

kk

keukenzone

verdeler

optie B052:
dubbele openslaande deuren
achtergevel

e

optie B110:
wandje keuken

a b c

38

8400

N

4030

vv

b

trapkast

woonkamer

5030

th

optie L014:
buitenkraan
achtergevel

3045

5100

a
hwa
optie B010:
uitbouw woningkamer met
een diepte van ca. 1200mm

LL

1200

hwa

LL

BEGANE GROND,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIES B010; B052;
B110; L013; L014
schaal 1:50
29-04-2022
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

hwa

NB:
De tekening betreft de weergave van een optie en is
uitgewerkt voor een willekeurige woning uit het plan. De
posities van o.a. raamopeningen, elektra e.d. in
plattegronden en gevels kunnen voor een andere gevel
afwijkend zijn. Zie hiervoor de maatgevende
basistekeningen.

optie E011:
spatwaterdichte wcd

bl

hwa

1430

MK

2930

vloerluik

bl

1100

d

3370

entree

toilet

3300

d

c
keuken

k
ak
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optie B053:
schuifpui
achtergevel

e
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verdeler

c
b
a
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keukenzone

8400

N

4030

vv

b

trapkast

woonkamer

5030

th
optie E015:
buitenlichtpunt

bl1

5100
3045

optie E010:
spatwaterdichte wcd

a
hwa
optie B010:
uitbouw woningkamer met
een diepte van ca. 1200mm

LL

1200

hwa

LL

BEGANE GROND,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIES B010; B053;
E010; E011; E015
schaal 1:50
29-04-2022

www.woneninhethazenleger.nl

hwa

LL

hwa

2930

1800

2100
inloopkast

optie B107:
inloopkast

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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2070

5245

slaapkamer 1

hwa

hwa

toilet

th
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e
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e

overloop

badkamer
2930

2850

N
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1845

slaapkamer 2

5100

hwa

hwa
optie B010:
uitbouw woningkamer met
een diepte van ca. 1200mm

1E VERDIEPING,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIES B010; B107
schaal 1:50
29-04-2022
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2930

hwa

hwa

1200

2100
optie B108A:
inloopkast

inloopkast
1200
LL

3940

slaapkamer 3

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

3975

slaapkamer 1

hwa

hwa

th
toilet

f

e

38

2215

e

overloop

badkamer
2930

2850

N

er

1845

slaapkamer 2

5100

hwa

hwa
optie B010:
uitbouw woningkamer met
een diepte van ca. 1200mm

1E VERDIEPING,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIES B010; B108A
schaal 1:50
29-04-2022
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hwa

hwa

3940

3475

5100

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

slaapkamer 1
optie B109:
Samenvoegen slaapkamers 1 en 3
inloopkast tussen slaapkamer 1 en 2

th

hwa

LL

1200

hwa

inloopkast
1700

toilet

2930
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e
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overloop
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slaapkamer 2

5100

hwa

hwa
optie B010:
uitbouw woningkamer met
een diepte van ca. 1200mm

1E VERDIEPING,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIES B010; B109
schaal 1:50
29-04-2022
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hwa

hwa

1500+

2300+

2600+

noklijn

2600+

2300+

1500+

5100

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

spant ca. 20cm onder kap

5460

slaapkamer 4

hwa

hwa
optie B192C:
voorzolder met
extra slaapkamer 4
incl tuimelvenster

spant ca. 20cm onder kap

boiler
200l
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wm
wm
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verdeler

overloop

spant ca. 20cm onder kap

5100

hwa

hwa

2E VERDIEPING,
RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIE B192C
schaal 1:50
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hwa

hwa

1500+

2300+

2600+

noklijn

2600+

2300+

1500+

5100

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

spant ca. 20cm onder kap

5460

slaapkamer 4

hwa

7495

hwa

optie B192D:
voorzolder
extra grote slaapkamer 4
incl. tuimelvenster

spant ca. 20cm onder kap

boiler
200l
mv

wm
wm
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techniekruimte
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pe

f

N
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verdeler

voorzolder

spant ca. 20cm onder kap
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optie B065:
tuimelvenster

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

optie B192C:
voorzolder met
extra slaapkamer 4
incl tuimelvenster

38

N

schoorsteen tbv
warmtepomp en
overige installaties

DAK, RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIE B192C

schaal 1:50
29-04-2022

www.woneninhethazenleger.nl

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.

optie B192D:
voorzolder
extra grote slaapkamer 4
incl. tuimelvenster
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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tuimelvenster
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tuimelvenster

38

N

schoorsteen tbv
warmtepomp en
overige installaties

optie B065:
tuimelvenster

DAK, RAMMELAARSPOORT F2,
BWNR 38, OPTIE B065

schaal 1:50
29-04-2022

www.woneninhethazenleger.nl

zonnepanelen
positie indicatief

Bnr 38 Bnr 39

vr

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
NB:
De tekening betreft de weergave van een optie en is
uitgewerkt voor een willekeurige woning uit het plan. De
posities van o.a. raamopeningen, elektra e.d. in
plattegronden en gevels kunnen voor een andere gevel
afwijkend zijn. Zie hiervoor de maatgevende
basistekeningen.

vr

vr

vr

vr

achtergevel
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optie B010:
uitbouw woningkamer met
een diepte van ca. 1200mm

optie B010:
uitbouw woningkamer met
een diepte van ca. 1200mm
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zonnepanelen
positie indicatief

zonnepanelen
positie indicatief

Bnr 38 Bnr 39

Bnr 38 Bnr 39

optie B065
tuimelvenster
optie B065
tuimelvenster

optie B065
tuimelvenster

optie B065
tuimelvenster

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
NB:
De tekening betreft de weergave van een optie en is
uitgewerkt voor een willekeurige woning uit het plan. De
posities van o.a. raamopeningen, elektra e.d. in
plattegronden en gevels kunnen voor een andere gevel
afwijkend zijn. Zie hiervoor de maatgevende
basistekeningen.
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ca. 2.600+

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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Bnr 38 Bnr 39
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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schoorsteen tbv
warmtepomp en
overige installaties

zonnepanelen
positie indicatief

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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hwa

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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hwa
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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hwa

hwa

OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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hwa
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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extra slaapkamers 4 en 5
incl. tuimelvenster
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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OPMERKINGEN
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in
millimeters;
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de
maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend;
- Ventilatiesysteem volgens natuurlijke luchttoevoer
(middels ventilatierooster opgenomen boven het kozijn of
in het glas) en mechanische afvoer;
- De positie en aantallen van de roosters te bepalen naar
aanleiding van ventilatie- en capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie indicatief. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden.
- Voorzieningen t.b.v. installaties zijn indicatief. Deze
volgen bij definitieve uitwerking.
- Vormgevingen en opstellingen van sanitair zijn
indicatief.
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