
1050+,

1050+,

1050+,

1050+,

2250+,

300+, 1250+, zie tekening,

300+, zie tekening,

100+,

1500+,

300+,

plafond,

1600+ (onderkant kast),

plafond,

zie tekening,

300+,

300+,

RENVOOI:

• Th woonkamer bedraad naar warmtepomp;
• Combinaties onder meervoudige afdekramen aangegeven d.m.v. verbindingstreepje;
• Dubbele wandcontactdozen horizontaal in duodoos;
• WTW-Unit Comfoair E 300 P;
• loos: loze 19mm VASTE BUIS vanaf meterkast voorzien van controledraad;
• Data: Afgemonteerd op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT6 eindigend in meterkast 

op een rol met een RJ45 stekker;
• Rookmelders: Optisch fabr. Ei. type Ei146, worden gekoppeld met elkaar op dezelfde 

groep 230V;
• Belinstallatie: beldrukker Fabr. Frieland, type D824 Dimpex zwart, Schel Fabr, Grothe 

Type LTW;

Type S1 en S2
• Schakelmateriaal: fabr. Busch-Jaeger, type REFLEX SI , kleur wit (RAL 9010).

Overige typen:
• Schakelmateriaal: fabr. Gira Type 55.

Verklarende afkortingen
ak afzuigkap
ca centrale antenne installatie
cap centraal aardpunt
cm combimagnetron
hh wcd algemeen (huishoudelijk)
fo fornuis
kk koelkast
kp kookplaat
mg magnetron
mk meterkast
rad radiator
th thermostaat
vs vaste spanning
vw vaatwasser
wcd wandcontactdoos
wd wasdroger
wm wasmachine
ws werkschakelaar
da data

1 polige schakelaar hoogte,

serieschakelaar hoogte,

wisselschakelaar hoogte,

lichtaansluitpunt hoogte,

wandlicht aansluitpunt hoogte,

hoogte,enkele wandcontactdoos

hoogte,dubb. wandcontactdoos 

hoogte,perilex wcd 2x230V

hoogte,leiding bedraad thermostaatth

hoogte,
d

enk. wandcontactdoos data

hoogte,leiding loos ( controle draad)

hoogte,
cai

enk. wandcontactdoos cai

beldrukker hoogte,

signaalgever deurbel hoogte,

hoogte,rookmelder optisch
R

hoogte,verdeelkast

hoogte,centraal aardpuntCAP

wp warmtepomp

werkschakelaar hoogte,

1050+,serie/ wisselschakelaar hoogte,

hoogte,omvormer

buitenwand, metselwerk / kalkzandsteen

isolatie

binnenwand, lichte scheidingswand

stabiliteitswand, beton

meterkast

bovenlicht, boven binnendeur

paneel, boven binnendeur

geluidwerende binnendeur

binnendeur, dagmaat 880 x 2300 mm, tenzij anders aangegeven.

kruipluik

meterkast deur, met ventilatieroosters, dagmaat 730 x 2300 mm.

toegangsdeur woning

toegangsdeur berging

tegelwerk (afm. cf. technische omschrijving)

lepe hoek t.p.v. trap

schacht \ ruimte voor leidingen

dakraam (afm. cf. technische omschrijving)

tegelwerk afschot (doucheput)

tegelwerk afschot (draingoot)

toilet

fontein

wasbak

douchekraan

opstelplaats bad optie

vliering- / zoldertrap

trap
(vorm afhankelijk van woning type en verdieping niveau)

keuken opstelplaats
(vorm afhankelijk van woning type)

project: tekeningnummer:tekening:
Woonpark Hoevelaken

De Erven

de kleuren op de tekening geven een impressie, de aangegeven afmetingen zijn circa maten, aan deze kleuren en maten kunnen geen rechten worden ontleend.
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650.00.00verklaring

algemeen



< 2880 >

< 
28

80
 >

8.3 m²
berging

b

ba

a

pv

vooraanzicht zijaanzicht

plattegrond
Bouwnummers; Type; Uitgevoerd;

90 F3 "Zoals getekend"

95 G rij "Zoals getekend"

114 G rij "Zoals getekend"

117 G rij "Zoals getekend"

project: tekeningnummer:tekening:
Woonpark Hoevelaken

De Erven

de kleuren op de tekening geven een impressie, de aangegeven afmetingen zijn circa maten, aan deze kleuren en maten kunnen geen rechten worden ontleend.

05-06-2020

650.01.00berging B

Let op: het gestippelde aantal pv panelen is de maximale hoeveelheid passende pv panelen per type berging.
Het definitieve aantal pv panelen worden bepaald cf. EPC berekening in combinatie met de gekozen opties.



< 5880 >

< 
28

80
 >

16.9 m²
berging

b

ba

a

pv

vooraanzicht zijaanzicht

plattegrond

Let op: het gestippelde aantal pv panelen is de maximale hoeveelheid passende pv panelen per type berging.
Het definitieve aantal pv panelen worden bepaald cf. EPC berekening in combinatie met de gekozen opties.

project: tekeningnummer:tekening:
Woonpark Hoevelaken

De Erven

de kleuren op de tekening geven een impressie, de aangegeven afmetingen zijn circa maten, aan deze kleuren en maten kunnen geen rechten worden ontleend.

05-06-2020

650.02.00berging Bs

Bouwnummers; Type; Uitvoering;

68 T "Gespiegeld"

69 G2 "Zoals getekend"
70 G2 "Gespiegeld"

73 C3 "Zoals getekend"
74 C3 "Gespiegeld"

98 G2 L "Zoals getekend"



< 
28

80
 >

< 2890 > < 2890 >

< 
28

80
 >

8.3 m²
berging

b

ba

a

b

b a

a

8.3 m²
berging

pv pv

plattegrond

vooraanzicht zijaanzicht

Let op: het gestippelde aantal pv panelen is de maximale hoeveelheid passende pv panelen per type berging.
Het definitieve aantal pv panelen worden bepaald cf. EPC berekening in combinatie met de gekozen opties.

project: tekeningnummer:tekening:
Woonpark Hoevelaken

De Erven

de kleuren op de tekening geven een impressie, de aangegeven afmetingen zijn circa maten, aan deze kleuren en maten kunnen geen rechten worden ontleend.

05-06-2020

650.03.00berging Bx2 (geschakeld)

Bouwnummers; Type;

72 F2

89 F3

92 - 94 - 112 - 115 G Rij

Bouwnummers; Type;

71 F2

88 F3

91 - 93 - 113 - 116 G Rij


