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Voorgevel Linker zijgevel Achtergevel

Rechter zijgevel doorsnede AA doorsnede BB

t. Het bniucen geschiedt conturm het huidige buuwbesluit
2. De ccnsttcctie wntdt citgeueerd uctgens de tebening en berekening cen decunstructeur.

3e Wurmteweerstund (Sv) uitwendige scheidingncnestwctinn
buitenweeden Rcu 35 w2 ISiW zin PPN-betekening
begane gronduloct Sca 30 m2.tQW uic PPtd-bnrnknning

— —
— dokcensttoctie Scu 35 m2 IS/dS cie PPN-berekending

3h. Wurmtedoorgangscnetficient 114)1e uitwendige scheidingscenstructies,

glas Un t,t2Wlm2 IS (HRnn glas)

4 CV-tnstultutretwanm water ieR-tOl of getgkwaardig zie kuuotiteitsuertitanng bt de RPN-berebening

Ventileren geschiedt cnnlntm het huidige beuwbestuit
6 Ventilodennnstnrs indien cde toepensing bucc ZR-rnnsters

7 6)nnendecten ntcdekdecren etmrting 6602115 nrm
bcitnndecren stenrpe deuren atmeteg 330e2t15 mm

g g gnckmejdnrc wnrden uangeolcten ce het elektrrciteitsnet cc waar nodig onded’ng genchakeld
Ten oenctreeming regent rahnn en muiznn

De uentiluceknkens tbu.uentilenen krc:cnuiwtn zijn wtcsdrcht.

gij de uitwerking san de deteits wendt en np tengnzien dat ee in de uinwendige echeidings- ecesrwenie 06 me ende net

eueeiu)tende mmcm geen openingen aanwezig zijn c t 0mw.
6) de uHneenieg ernrdt en daarem ee tnegezinn dat de open stootceegen niet breder ain dan tg mnr,

tO Het tegebnerk ooldoet aas aniket 3.26 66.
Tegebneetr cce het tnilet tc enderkent platend.

Tegehserh con dn beitromen rot oedewezrt ptubocd.
Tegetnnek beven het eawechretad let minimaal 1 30w bocen de ctcer.

De wanden 50cm het tegelwerk wnrden etgnmerkt met sceeheheng en de ptotende met structuur spurtwerk.
—

— t t De alcee-uocrzieningen cent aScatusaten en leent bn worden uitgecoerd con tmm NPN 3215
Het systeem s Iccet en waterdicht

tD Bij namen wnnden dubbele ruud-en ninrdrcHlng toegepast de ouorign Iuchtlekknn utdwnrns.

13 Inbreuk worendhe 4’ droe -uuisostzg volgens VH kiesse Duoteens PKVW
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