5.410+

5.410+

k-nok

bk nok

dakopbouw
vezelcement golfplaat
houten gordingen
stalen ligger vlgs berekening constructeur
regelwerk
isolatie

dakopbouw
vezelcement golfplaat
houten gordingen
stalen ligger vlgs berekening constructeur

gezet stalen windveer

3.072+

200

dakopbouw
- vezelcement golfplaat
- houten gordingen

k-nok

bk nok

snijpunt staal

3.072+

lip

snijpunt staal

aluminium dakgoot

isolatie
houten balklaag
underlayment 18mm

IPE

aluminium dakgoot

2.740+
bk lichtstraat
opbouw:
- lichtstraat
- plexiglas

2.440+
ok lichtstraat

opbouw:
- damwandprofielplaat
- stalen spant vlgs berekening constructeur

opbouw:
- hwa
- damwandprofielplaat
- regelwerk
- stalen spant vlgs berekening constructeur

opbouw:
- winddrukkap
- scanair luchtinlaat vlgs leverancier
- luchtspouw
- stalen spant vlgs berekening constructeur
- isolatie
- betonblokken
- kalkzandsteen

3.000+
bk geisoleeerde betonwand

1.480+
ok Scanair luchtinlaat

-isolatie
-houten balklaag
-underlayment 18mm

1.200+
bk betonblok

1.000+
- geisoleeerde betonwand

bk betonwand

opbouw:
- hwa
- ecopaneel
- regelwerk

mestvaalt bestaand
opbouw:
- hwa
- damwandprofielplaat
- regelwerk
- bestaande betonwand (mestvaalt)

- stelruimte ondersabelen
- met krimparme mortel

0.000+
0.050-

betonrooster 0.050maaiveld

bk kelderwand

0.010+

rooster voergang 0.010+

bk betonrooster voergang

bk betonrooster

bk betonvloer

maaiveld

maaiveld

prefab latei

opbouw:
- hwa
- betonwand 200mm
- luchtspouw
- betonpoer tpv van stalen spant
- betonwand 200mm

mestkanaal

0.000+

luchtkanaal

opbouw:
- hwa
- betonwand 200mm
- luchtspouw
- betonpoer tpv van stalen spant
- betonwand 200mm

0.800ok fundering

1.070bk keldervloer

principedetail gebouw G: opfokzeugenstal

1.070bk keldervloer

principedetail gebouw G: opfokzeugenstal

principedetail gebouw G: berging-mestvaalt

Renvooi algemeen
- alle hout-, beton- en staalconstructies volgens constructeur
- gebruiksfunctie: lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren
- de aannemer dient voor aanvang van de bouw of fabrikage van elementen de maatvoering
te controleren (en indien nodig aan te passen) en ter inzage leggen aan desbetreffende gemeente
- de tekeningen zijn (primair) vervaardigd voor het aanvragen van de 'Omgevingsvergunning activiteit Bouwen'
en zijn met de grootste zorgvuldigheid voor dat doel vervaardigd.
- indien deze tekeningen worden gebruikt voor de uitvoering dienen er door de aannemer werktekeningen te worden vervaardigd.
- de maatvoering van de bestaande situatie door de aannemer in het werk controleren, zodat eventuele
onduidelijkheden of onnauwkeurigheden vooraf (in overleg met de Rombou en constructeur) kunnen worden hersteld.
- verschillen in afmetingen en toestand met de werkelijkheid geven geen aanspraak op verrekening.

opdrachtgever

Maatschap G.J. en H.A. ter Haar-Koier

project

nieuwbouw voor het bedrijf
aan de Walemaatweg 2 te Geesteren
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