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1. Het bowoen geschiedt conform het huidige bouwbestuit
2, De constructie wordt vitgevoord volgens de rok sein9 en betekenisg van de oonstructeor,
3e Warmteweerntond lRc) uitweodige ocheidingoconstructien

buitenwooden 6023 5 m2.Ke1N 01e EPN-betekening
begane gnoeduloer 602 30 m2.t<NJ zie EPtd-berokening
dokoonstrocrie’ 6043.5 m2 K cle EPtO-benokoning

3k Wortnrtedoorgoegseoettthent lUl in uitwendige ncheidirtgsvenstraeties
glas 6e 1.12 Wtm2 IK 10000 glas)

4 CV-iestaltatiehoann wurer H6-l07 og gelgionoardig we kuval.roitsverklaeng Ei de EPId-berekening
5 Ventileren geschiedt contorm het nutdige coi’abesluit
6 Ventitatieroontors indien een toeoansirg Deca ZR-roos’.ere
7 Sinr.e’tdeuren opdesdevre.n atmeting OgUoDt t5 mm

geateedewnn stompe deuren atrr’eting S3302rlSmm
6 600kmetders woeden aar.geslotee op eet etebt’iciteitsr,et onwaar nod 5 ondeding genchekeld
9 Te benotrerrnirrg tegen racen ee molzen

De eentilatiekokers tbu.oenttleree kmipmirnte zijn muisdicht,
Bi: de iatwerbing van da details wordt ee op toegezien oat erin de uirwen4go soh,e’dingn- nonntrnotie 06 moeder het
aaostddendeteeein geen ooen’engeo aanwezig zijo t Omm.
5)4e ieaaering wordt en daasom op toegeiten derde open stootooegen n’mt breder eCn dan tO mm

15 Het tegelweob voldoet aan artikel 32666.
Tego6eeetlt 06e het toilet, tot eeoerheet platond.
Tegeboerb oan de badkamer tot onderkert ptetond
Tegetwerk boven het aanrechtblad tot minimaal t 5Dm boven de vloer
De wanden boven het tegelwerk worden algewerkt met soanbehang en de platonds met stroctuve opoitwenk.

t t De atvoerooonzieeingen voor alvatwaten en tecaliën worden uitgevoerd contoen N6N 3215.
Het systeem in tocht ee waterdicht.

12 Bi1 ramen worden dubbele naad-en Hierdichtteg toegepast. de overige tvchttekken atdichton.
13 tobroak wetoedheid dtaai.valboslag volgens VH btaose 2,volgann PKVW
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