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Voor alle tekeningen geld het volgende:

Maten in de tekeningen zijn circa maten.

Tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van technische uitwerking.

Krijtstreepmethode:

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op 

sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken 

van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode,hetgeen er op neer komt 

dat niet over het gehele vloeroppervlakte in de zogenaamde

verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is 

volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte 

van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen

zijn. De locatie waar de krijtstreepmethode is toegepast is middels een arcering en tekst in de 

betreffende ruimte op de tekening van de plattegrond weergegeven.

Badkamer

lichtpunt

SYMBOOL VERKLARING

opstelplaats wasmachine+droger

douche badkamer

toilet

wastafel badkamer

fontein toiletruimte

binnendeur met bovenlicht

(bovenlicht: glaspaneel)

WTW-installatie

hemelwaterafvoer

hoofdentee

binnendeur met bovenlicht

(bovenlicht: boardpaneel)

binnendeur zonder bovenlicht

(bovenlicht: geen)

zelfsluitende deuren

zelfsluitende deuren 30 min.

brandwerend in twee richtingen

zelfsluitende deuren 60 min.

brandwerend in twee richtingen

scheidingsconstructie 30 min.

brandwerend in twee richtingen

scheidingsconstructie 60 min.

brandwerend in twee richtingen

woning-entree

handdoek radiator

WPU warmtepomp

dubbele deur

A = actieve deur

A

metselwerk

gevelisolatie

binnenspouwblad HSB

binnenspouwblad kalkzandsteen

constructiewand / vloer: beton / kalkzandsteen

lichte scheidingswand Gibo 70 / 100mm

schacht

dekvloer 60 / 70mm

dakpannen

dakplaten / dakisolatie

meterkast, conform NEN 2768

SYMBOOL VERKLARING

ligbad

SYMBOOL VERKLARING

wtw

beldrukker

rookmelder 

enkele schakelaar

dubbele schakelaar

enkel wandcontactdoos geaard (koelkast)

aansluitpunt tbv thermostaat (woonkamer)

plafondlichtpunt

centraal aardpunt

TH

enkel wandcontactdoos geaard (wasemkap)

schel

dubbel wandcontactdoos geaard

driestanden schakelaar wtw-ventilatie keuken

kk

hotelschakelaar

wandlichtpunt

koud water tbv keukenk.w.

wk

enkel wandcontactdoos geaard

warm water tbv keukenw.w

PER-2 aansluitpunt perilex tbv elektrisch koken

wandlichtpunt + armatuur

RM

draaikiepraam / valraam

verdeler vloerverwarming
afzuigpunt WTW

inblaaspunt WTW

SYMBOOL VERKLARING

0.00 m² gekrijtstreept

wcd

CAP

1800+vl

1050+vl

600+vl

aanzicht wastafel badkamer elektra hoogte

WTW

WPU/WPV

kruisschakelaar
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