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ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN
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Opp.: 68,70 m2
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Trap voldoet aan eisen gesteld in het bouwbesluit
afd. 2.5, tabel 2.33, onderwijsfunctie

- Aantrede: 230 mm

- Optrede: 185 mm

- Minimum breedte trap 800 mm
- Vrije hoogte boven trap > 2300 mm
- Aansluitend vloeroppervlak min. 800 x 800
- Maximale traphoogte 4 m
- Geen opstapmogelijkheid tussen de 200
700 mm vanaf bk tredevlak
- afstand tussen afscheiding en vloer horizontaal
gemeten max. 50 mm.
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Alle maatvoering tov bestaande bebouwing in het werk te controleren

Wateropname natte ruimtes:
 Natte ruimtes afwerking vloer: gietvloer
 en wanden: tegelwerk.
 Overige de te verwerken materialen waterbestendig;
 wateropname is niet groter dan 0,2 kg/(m2,s1/2)

Inbraakwering:
 Inbraakwerendheid klasse 2 volgens NEN 5096

Materialen en installaties
 Alle toe te passen materialen en installaties dienen te zijn
  gecertificeerd.
 De verwerking en toepassing van het materiaal geschiedt
 volgens opgave van de leverancier.

Thermische isolatie:
 De warmte weerstanden (Rc in m2.K/W) van buitenwanden,
 begane grondvloer en daken bedragen zoals in
 de rapportage installatie adviseur aangegeven.
 Deze waarden worden bepaald overeenkomstig NEN 1068.
 De warmte weerstanden (U in W/m2.K) van alle uitwendige
 glasopeningen incl. kozijn bedragen zoals in de rapportage
  installatie adviseur is aangegeven. deze waarden worden
 bepaald overeenkomstig NEN-EN 673.

 
Ventilatie
 Ventilatie zoals aangegeven in de rapportage
  installatie adviseur .
 De totale ventilatie behoefte bepalen volgens NEN 1087.

Riolering:
 riolering aansluiten op bestaande terrein riolering
 conform gemeentelijke eisen en richtlijnen

Vrije doorgang:
 binnenkozijnen: dagmaat minimaal 850 mm
 Hoogte dagmaat minimaal 2300 mm

Toegankelijkheid:
 hoogteverschil toegang van gemeenschappelijke verkeersruimte
  naar aansluitend terrein is max 20 mm

RENVOOI - LEGENDA BOUWBESLUIT

Bestaand:

spouwmuur; buitenspouwblad gevelmetselwerk
binnenspouwblad steenachtig

binnenwand; steenachtig
diverse diktes

Nieuw:

gevelwand
opbouw van binnen naar buiten:
- kalkzandsteen 150 mm
- stijl- en regelwerk, vulling isolatie Rc ≥ 4,5 m2K/W
- vezelcementbeplating
- houten verticale gevelbekleding,
  diverse afmetingen

opstelplaats HR cv ketel

binnenwand; lichte scheidingswand diverse diktes
metal stud wand met aan beide zijden:
gipsvezelcementbeplating

binnenwand; dragend diverse diktes
kalkzandsteen

Na-isolatie:
 alle bestaande vloeren, gevels en daken worden
 voorzien van isolatie. Rc waarde is afhankelijk van
 de bouwkundige randvoorwaarden zoals spouwbreedte
 en conform eisen installatieadviseur.

Weren ongedierte conform bouwbesluit afd 3.10

 Weren ongedierte
 De uitwendige scheidingsconstructie zodanig uitvoeren dat
  deze geen openingen hebben die breder zijn dan 0,01 m.
 Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die
 de monding is van een voorziening voor

 A. Luchtverversing
 B. de afvoer van rook of
 C. De ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer
 van afvalwater en fecaliën
 D. uitmondingen van het HWA in combinatie met
 infiltratievoorzieningen

Meterruimte

 Inrichting van de meterkast voldoend aan NEN 1010  en
  aanvullende bepaling van het energiebedrijf;
 Ventilatie 2.10e-3 m3/s per m3 netto-inhoud met een
 minimum van  2.10e-3 m3/s.

Doorvoeringen
 Doorvoeringen van kruipluiken, meterruimte, standleidingen en
 dergelijk goed afdichten.

Kozijnen

 Alle buitenkozijnen die bepaald overeenkomstig NEN 5087
bereikbaar zijn dienen te voldoen aan een inbraakwerendheid
van tenminste klasse 2.

Alle buitenkozijnen dienen te zijn voorzien van isolerende
beglazing, (U-waarde van het kozijn zoals in de rapportage
installatie adviseur aangegeven)

Glasdikten (binnen en buiten) volgens opgave leverancier
conform NEN 2608 deel 2 (windbelasting), alleen
buitenbeglazing NEN 3569 (veiligheidsbeglazing) NEN EN
1991 + nationale bijlage (doorval) glasopeningen, zowel
binnen als buiten, dienen te voldoen aan NEN 3569.

Kozijnen en glazen balustrades die dienst doen als
vloerafscheiding volgens art. 2.16 van het bouwbesluit dienen
te voldoen aan de eisen gesteld in art. 2.16 van het
bouwbesluit.

Dit geldt voor kozijnen t.p.v. een vloerafscheiding met een
hoogteverschil van meer dan 1 m, waarvan de onderzijde van
de glasopening lager komt dan 0,85 m boven de vloer danwel
boven een opstapmogelijkheid gelegen tussen 0,2 en 0,7 m
boven de vloer.

Alle buitenbeglazing volgens de europese norm EN 356,
klasse P5A.

Hemelwaterafvoer:
 afvoer hwa op bestaande terrein hwa afvoer
 conform gemeentelijke eisen en richtlijnen

Beglazing:
 alle beglazing conform NEN 3569

Constructie:
 afmeting constructie volgend uit berekeningen constructeur,
 eventueel aanvullende detailberekening door aannemer

Noodoverlaat:
 noodoverlaat (NO) zie tekening dak, conform opgave
 constructeur

Afscheiding vloer, trap: 
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deuren 60: WBDBO en zelfsluitend

60" WBDBO

brandscheiding 60" WBDBO
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Trap voldoet aan eisen gesteld in het bouwbesluit
afd. 2.5, tabel 2.33, onderwijsfunctie

- Aantrede: 230 mm

- Optrede: 185 mm

- Minimum breedte trap 800 mm
- Vrije hoogte boven trap > 2300 mm
- Aansluitend vloeroppervlak min. 800 x 800
- Maximale traphoogte 4 m
- Geen opstapmogelijkheid tussen de 200
700 mm vanaf bk tredevlak
- afstand tussen afscheiding en vloer horizontaal
gemeten max. 50 mm.

CV-ketel

20

10
0

60
0

30
0

50

10
0

60
0

30
0

100

100

bovenzijde onderdorpel

bovenzijde afgewerkte vloer binnenbestrating

 
Alle maatvoering tov bestaande bebouwing in het werk te controleren

Wateropname natte ruimtes:
 Natte ruimtes afwerking vloer: gietvloer
 en wanden: tegelwerk.
 Overige de te verwerken materialen waterbestendig;
 wateropname is niet groter dan 0,2 kg/(m2,s1/2)

Inbraakwering:
 Inbraakwerendheid klasse 2 volgens NEN 5096

Materialen en installaties
 Alle toe te passen materialen en installaties dienen te zijn
  gecertificeerd.
 De verwerking en toepassing van het materiaal geschiedt
 volgens opgave van de leverancier.

Thermische isolatie:
 De warmte weerstanden (Rc in m2.K/W) van buitenwanden,
 begane grondvloer en daken bedragen zoals in
 de rapportage installatie adviseur aangegeven.
 Deze waarden worden bepaald overeenkomstig NEN 1068.
 De warmte weerstanden (U in W/m2.K) van alle uitwendige
 glasopeningen incl. kozijn bedragen zoals in de rapportage
  installatie adviseur is aangegeven. deze waarden worden
 bepaald overeenkomstig NEN-EN 673.

 
Ventilatie
 Ventilatie zoals aangegeven in de rapportage
  installatie adviseur .
 De totale ventilatie behoefte bepalen volgens NEN 1087.

Riolering:
 riolering aansluiten op bestaande terrein riolering
 conform gemeentelijke eisen en richtlijnen

Vrije doorgang:
 binnenkozijnen: dagmaat minimaal 850 mm
 Hoogte dagmaat minimaal 2300 mm

Toegankelijkheid:
 hoogteverschil toegang van gemeenschappelijke verkeersruimte
  naar aansluitend terrein is max 20 mm

RENVOOI - LEGENDA BOUWBESLUIT

Bestaand:

spouwmuur; buitenspouwblad gevelmetselwerk
binnenspouwblad steenachtig

binnenwand; steenachtig
diverse diktes

Nieuw:

gevelwand
opbouw van binnen naar buiten:
- kalkzandsteen 150 mm
- stijl- en regelwerk, vulling isolatie Rc ≥ 4,5 m2K/W
- vezelcementbeplating
- houten verticale gevelbekleding,
  diverse afmetingen

opstelplaats HR cv ketel

binnenwand; lichte scheidingswand diverse diktes
metal stud wand met aan beide zijden:
gipsvezelcementbeplating

binnenwand; dragend diverse diktes
kalkzandsteen

Na-isolatie:
 alle bestaande vloeren, gevels en daken worden
 voorzien van isolatie. Rc waarde is afhankelijk van
 de bouwkundige randvoorwaarden zoals spouwbreedte
 en conform eisen installatieadviseur.

Weren ongedierte conform bouwbesluit afd 3.10

 Weren ongedierte
 De uitwendige scheidingsconstructie zodanig uitvoeren dat
  deze geen openingen hebben die breder zijn dan 0,01 m.
 Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die
 de monding is van een voorziening voor

 A. Luchtverversing
 B. de afvoer van rook of
 C. De ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer
 van afvalwater en fecaliën
 D. uitmondingen van het HWA in combinatie met
 infiltratievoorzieningen

Meterruimte

 Inrichting van de meterkast voldoend aan NEN 1010  en
  aanvullende bepaling van het energiebedrijf;
 Ventilatie 2.10e-3 m3/s per m3 netto-inhoud met een
 minimum van  2.10e-3 m3/s.

Doorvoeringen
 Doorvoeringen van kruipluiken, meterruimte, standleidingen en
 dergelijk goed afdichten.

Kozijnen

 Alle buitenkozijnen die bepaald overeenkomstig NEN 5087
bereikbaar zijn dienen te voldoen aan een inbraakwerendheid
van tenminste klasse 2.

Alle buitenkozijnen dienen te zijn voorzien van isolerende
beglazing, (U-waarde van het kozijn zoals in de rapportage
installatie adviseur aangegeven)

Glasdikten (binnen en buiten) volgens opgave leverancier
conform NEN 2608 deel 2 (windbelasting), alleen
buitenbeglazing NEN 3569 (veiligheidsbeglazing) NEN EN
1991 + nationale bijlage (doorval) glasopeningen, zowel
binnen als buiten, dienen te voldoen aan NEN 3569.

Kozijnen en glazen balustrades die dienst doen als
vloerafscheiding volgens art. 2.16 van het bouwbesluit dienen
te voldoen aan de eisen gesteld in art. 2.16 van het
bouwbesluit.

Dit geldt voor kozijnen t.p.v. een vloerafscheiding met een
hoogteverschil van meer dan 1 m, waarvan de onderzijde van
de glasopening lager komt dan 0,85 m boven de vloer danwel
boven een opstapmogelijkheid gelegen tussen 0,2 en 0,7 m
boven de vloer.

Alle buitenbeglazing volgens de europese norm EN 356,
klasse P5A.

Hemelwaterafvoer:
 afvoer hwa op bestaande terrein hwa afvoer
 conform gemeentelijke eisen en richtlijnen

Beglazing:
 alle beglazing conform NEN 3569

Constructie:
 afmeting constructie volgend uit berekeningen constructeur,
 eventueel aanvullende detailberekening door aannemer

Noodoverlaat:
 noodoverlaat (NO) zie tekening dak, conform opgave
 constructeur

Afscheiding vloer, trap: 
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A1

Voorgevel - Westgevel nieuw

Linkergevel - Noordgevel nieuw

Achtergevel - Oostgevel nieuw

Rechtergevel - Zuidgevel nieuw


