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kalkzandsteen, dikte en kwaliteit volgens tekening en opgave constructeur

isolatie, Rc volgens EPG-berekening

WANDEN

Dnt,a,k = min. 52 dB
Lnt,a = max. 54 dB

GELUIDWERING

De uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bezit een karakteristieke 
geluidwering Ga,k van min. 20 dB bepaald volgens NEN 5077.

Het ventilatiesysteem, het warmteopwekkingssysteem en het warmteterugwinsysteem 
veroorzaken in een verblijfsgebied een karakteristiek installatie-geluidsnivau van ten 
hoogste 30 dB bepaald volgens NEN 5077.

De waterinstallatie veroorzaakt in een verblijfsgebied van een aangrenzende 
woonfunctie een karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB bepaald 
volgens NEN 5077.

Dnt,a,k = min. 32 dB
Lnt,a = max. 79 dB

BRANDVEILIGHEID

constructie 60 min. WBDBO

SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

vloer- en wandtegels (plattegrond en aanzicht)

vloer- en wandtegels (plattegrond en doorsnede)

kruipluik  800x600

opstelplaats wasmachine

opstelplaats wasdroger

KOZIJNEN
Een toegang tot een verblijfsgebied, verblijfsruimte, badruimte of toiletruimte 
heeft een vrije doorgang met een breedte van min. 0,85m en een hoogte van 
min. 2,3m.

Ramen, deuren en kozijnen welke volgens NEN 5087 bereikbaar 
zijn voor inbraak,  bezitten een inbraakwerendheid die voldoet aan 
weerstandsklasse 2 van NEN 5096

INSTALLATIES
De woningen worden voorzien van een electriciteits installatie conform NEN 1010
De woningen worden voorzien van een drinkwater installatie conform NEN 1006
De woningen worden voorzien van een riool installatie conform NEN 3215

DIVERSEN
Een vloerafscheiding heeft, volgens art. 2.18., een hoogte van min. 1m vanaf bovenzijde 
aansluitende vloer bij een hoogteverschil met een aangrenzende vloer < 13m. Bij een hoogteverschil 
met een aangrenzende vloer ≥ 13m is de hoogte van de vloerafscheiding min. 1,2 m.
Vloerafscheidingen worden uitgewerkt conform NEN-EN 1990, waarbij in het geval van beglazing, 
aanvullend, NEN 3569 aangehouden zal worden.
Verblijfsgebieden hebben een minimale vrije hoogte van 2,6m.
Toilet-, bad- en verkeersruimtes hebben een minimale vrije hoogte van 2,3m.

TRAPPEN
Trap volgens artikel 2.33, tabel 2.33
- minimum breedte van de trap 800mm
- minimum vrije hoogte boven de trap 2300mm
- minimum aantrede 220mm
- maximum optrede 188mm
- maximum hoogteverschil per trap 4000mm

De betontrappen in het centrale trappenhuis uitvoeren in 30 minuten WBDBO
Vloerafscheidingen bij trappen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de 
hekwerken op de balkons

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

De BENG-berekening van het complex is opgesteld conform NTA 8800
De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies is bepaald conform NEN 1068
De berekening van het equivalente daglicht is gemaakt conform NEN 2057: 2011
De spui- en ventilatieberekening is opgesteld conform NEN 1087 en NPR 1088

De oppervlakteberekeningen en -tekeningen zijn opgesteld conform NEN 2580

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

lichte scheidingswand (zware uitvoering) verdiepingshoog, d=100mm

$ Deur voorzien van een automatische deurdranger met sleutelschakelaar buiten en 
elleboogschakelaar aan de binnenzijde

raam/deur/kozijn 30 min. WBDBO, twee-zijdig

draaiend deel zelfsluitend

raam/deur/kozijn 60 min. WBDBO, twee-zijdig

constructie 30 min. WBDBO

100mm metselwerk liggend tegelverband beige-geel (oker)
conform kleur- en materialenstaat

lichte scheidingswand ('normale' uitvoering) verdiepingshoog, d=70mm

warmtepomp en wtw unit

100mm lichtgrijs gesmoord wildverband metselwerk conform
kleur- en materialenstaat

100mm metselwerk half steens verband beige-geel 
(oker) conform kleur- en materialenstaat

* Sleutelbuis t.b.v. NUTS-partij (indien nodig)

! Sleutelbuis t.b.v. brandweer (indien nodig)

Deur in deze richting te openen zonder sleutel (vluchten)

Peil = 9,35 m +/- N.A.P. (=aanname)
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mechanische luchtafvoer 
ten behoeve van trappenhuis

dakluik ten behoeve van toegang dak

natuurlijke luchtafvoer 
ten behoeve van liftschacht
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