Legenda
Het ontwerp blijft te allen tijde eigendom van EVE Architecten B.V.
Voor alle werkzaamheden van EVE Architecten B.V. is DNR 2011
van toepassing.
Alle wijzigingen dienen door EVE Architecten B.V. te worden
goedgekeurd.
Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het
Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt ten tijde van de indiening van
de bouwaanvraag.
Prefab schoorsteen:
- haardkanaal
- ventilatie
- ontluchting riool
- afzuigkap

De constructie dient te worden uitgevoerd volgens de tekening en
berekening van de constructeur.

Prefab schoorsteen:
- haardkanaal
- ventilatie
- ontluchting riool
- afzuigkap

Dit zijn bouwaanvraagtekeningen en derhalve niet bestemd voor de
uitvoering
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- Rookmelders dienen te worden aangebracht conform Bouwbesluit
2012, Afd. 6.5.
- Kozijnen, deuren en ramen in de uitwendige scheidingsconstructie
hebben een inbraakwerendheid conform Bouwbesluit 2012, Afd. 2.15
met een minimum weerstandklasse 2. Vervaardigd onder KOMO
certificaat.
- Doorvalveilig glas dient te worden uitgevoerd conform NEN 3569 en
opgave leverancier.
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Voorgevel 01| Noord-Oost

- Elektra aanbrengen conform Bouwbesluit 2012, Afd. 6.2 in afstemming
met lokaal nutsbedrijf.
- Radiatoren dienen geschikt te zijn voor LTV i.v.m. gasloos bouwen.
- Drinkwater- en watervoorzieningen aansluiten conform Bouwbesluit
2012, Afd. 6.3.
- Principe riolering aanbrengen conform Bouwbesluit 2012, Afd. 6.4.
Definitieve leidingverloop volgens opgave installateur.

Rechterzijgevel 01 | Noord-West

Maatvoering:
- Maatvoering is te allen tijde exclusief stucwerk, dit is ook van
toepassing voor stucwerk buiten.
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Startdocumenten
Deze tekening zijn gebasseerd op de volgende uitgangspunten:
EVE Architecten B.V.
Definitief ontwerp met de datum: 20 september 2018
Definitief kleur- en materiaalstaat met de datum: 20 november 2018

26 april 2019
231304
OR 2018042

IBL Raadgevend Ingenieursbureau BV
Constructie rapport: 4 oktober 2018
Indien één van de bovenstaande documenten is vernieuwd,
dan zijn de aanpassingen daarvan nog niet op deze tekening verwerkt.
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3D Vooraanzicht
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