
Rechter zijgevel
doorsnede AA

1 Het bonnen geschndt conform rel huidge nurvivoeslur
2. De constr,ctie wordt igevoera volgens de reken,no en bernkn’ring van deconstructeur
3a Waeweertand tRy) uitwendige sckeidirgsconstructien

kuitenwanderr Rcd 35 rn2.ltJW zie ERN-berekening
begane grondvloor Rcd 3,0 rrr2.lfvW zie EPN-berekenrng
dakconstructn RoS 3,5 rn2.KJW zie EPN-betekenirg

3b Warmledoorgangsvoefficent (Uj in uitwendige scheidingsconstructies
glas U» 1,12 W/rn2 K IHR-u* glas)

4 CV-nslallatntwanrr water t-) R-107 of gelijkwaardig zie kualirvitscerhlanng bil de EPN-berekening
5 Ventileren geschiedt conform het huidige bocwbesluit.
6 Ventilatierooslers indien van toepassing Duco ZR-roosters
7 hinrrendevren opdekdeuren alrrnting eooe2t 15 rrrnr

Surtendeurenstompe deuren atrnetrng 53002115mw
8 Rookmnlders wnrden aangesloten op het elektnicrteitSnet en waar nodig endedrrg geschakeld

Elnktra volgens NEN1OIO
10 Ter bescherming tegen ruilen en muizen

De uentrlatiekokers tbvuentileren knurprulrnte zijn mursdlchr,
Bi1 de uitwerking uen de details wordt er op toegezier» dat erin de uitwendige sclreidings- constructie 0,6 rn order

het aansluitende terrein geen openingen aanwezig zijn » 10mw.
Bil de uitveering werdr er daarom op toegezien dat de open stootueegen niet breder zijn dan 10 mm.

11 Hel tegelwerk voldoet aan artikel 328 BB
Tegelwerk aan het toilet lol onderkant plagend.
Tegelwerk von de badkamer tot onderkant plafond.
Tegelwerk bouw, hel aanrechtblad lot minimaal t 50 m boven de vloer.
De wanden beven het tegelwerk worden afgewerkt met scanbehang en de plafonds wel structuut spuitwerk

12 De alvoer000rnreningen voor afvalwater en lecaliën worden uitgevoerd conform NON 3215.
Het systeem Is luchten waterdicht.

13 Bi1 ramen worden dubbelo raad-vn kiordichring toegepast, do sverige luchtlekken aldichten,
14 Inbraak sonrnndheid draui-ualbzslag volgens VH klasse 2 volgers POON
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Geschakelde recreatiewoning type FL
Buitengoed Amerongse berg

rreniSsuitengoed Amerongse berg bv

Bestektekening

Voorgevel Linker zijgevel Achtergevel

—

— 1°’ -

doorsnede BB

r
0

---r--

B

BeganE1grond Verdiin

r .:- - Tijhuis

E.uviL .»fr-’oossnr,stu, 5
Wcecirc * rdn5r». u M. Ebberink

»uur J.Bonrtie 1 1 un


