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Legende

1. Het bouwen geschiedt conform het huidige bouwbesluil
2. De constructie wordt uitgevoerd volgens de tekening en berekening van de construcleur.
3a Warmteweerstand (Rc) uitwendige scheidingsconstructies:

buitenwanden. Rc 3,5 m2.K/\N zie EPN-berekening
begane grondvloer: Rc 3,0 m2.KJ’vV zie EPN-berekening
dakconstwctie: Rca 3,5 m2.KJ’N zie EPN-berekening

3b. Warmtedoorgangscoeflicient (U) in uitwendige scheidingsconstructies
glas: U< 1,12 W/m2.K (HR÷+ glas)

4 CV-installalie/wami water:HR-107 of gelijkwaardig zie kwaliteitsverklaring bij de EPN-berekening
5 Ventileren geschiedt conform het huidige bouwbesluit.
6 Ventilatieroosters: indien van toepassing Duco ZR-roosters
7 Binnendeuren: opdekdeuren afmeting 880x2115 mm

Suitendeuren: stompe deuren afnieting 930x2115 mm
8 Rookmelders worden aangesloten op het elektriciteitsnet en waar nodig onderling geschakeld
9 Elektra volgens NEN1O1O
10 Ter bescherming legen ratten en muizen

De ventitatiekokers tbv.ventileren kruipruimte zijn muisdicht.
Bij de uitwerking van de details wordt er op toegezien dat er in de uitwendige scheidings- constructie 0,6 m onder het
aanstuilende terrein geen openingen aanwezig zijn> lOmm.
Bij de uilvoering wordt er daarom op toegezien dat de open stootvoegen niet breder zijn dan 10 mm.

11 Het tegelwerk voldoet aan artikel 3.28 DR.
Tegelwerk van het toilet, tot onderkant plafond.
Tegelwerk van de badkamer tot onderkant plafond.
Tegelwerk boven het aanrechtblad tot minimaal 1,50 m boven de vloer.
De wanden boven het tegelwerk worden afgewerkl niet scanbehang en de plafonds met structuur spuitwerk.

12 De afvoervooizieningen voor afvalwater en fecalien worden uitgevoerd conform NEN 3215.
Het systeem is lucht en waterdicht.

13 Bij ramen worden dubbele naad-en kierdichting toegepast, de overige luchtlekken afdichten.
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