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Datum Schaal

Wijziging Fase

10.06.2015 Schaalloos

Omgevingsvergunning

rott14_Smi_OGF1_150610

OG.F2

woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

Kozijndetail met rollaag,
negge 40 mm, en raamrooster Kozijndetail met raamdorpelsteen
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Datum Schaal

Wijziging Fase

10.06.2015 1:500

Omgevingsvergunning
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rott14_Smi_OG01_150610
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5.8 m
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woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.
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Datum Schaal

Wijziging Fase

10.06.2015 1:100

Omgevingsvergunning

0 1000

maten in mm.

rott14_Smi_OG02_150610

OG.02

Begane grond

GBO
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woonkamer & keuken
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woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

GBO 43.1 m2
VG 34.8 m2
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41.0 m2

HWA ø 
80 mm.

2
70

8
8

70

8
3

3
0

2
70

5790

2940 150470 70 2160

slaapkamer 01
VR. 02

13.6  m2

slaapkamer 03
VR. 04
9.5  m2

slaapkamer 02
VR. 03
9.6  m2

HWA ø 
80 mm.

GBO
27.7 m2

2
70

8
8

70

2
0

4
5

5790

2940470 2160

4
2

4
0

2
0

4
5

2
70

slaapkamer 04
7.7  m2

slaapkamer 05
7.7  m2

Eerste verdieping Tweede verdieping

GBO 41.0 m2
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GBO 27.7 m2
VG 6.8 m2
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Datum Schaal

Wijziging Fase

10.06.2015 1:100

Omgevingsvergunning

0 1000

maten in mm.

rott14_Smi_OG03_150610

OG.03

woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

GBO 41.0 m2
VG 32.7 m2
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merk C merk D merk E

HWA ø
80 mm. dm. 850 

woonkamer & keuken
VR. 01

60.7  m2

stalen HEA-300
met aangelaste L-300
conf. opg. constr.

stalen L-300
conf. opg. constr.

vlakke lichtkoepel,
ca. 900 x 1700 mm.

HSB gevel Rc = 4.5 m2 K/W
gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

merk B

PEIL = 0

HWA ø 
80 mm.

PEIL = 0

Begane grond Eerste verdieping
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Datum Schaal

Wijziging Fase

10.06.2015 1:100

Omgevingsvergunning

0 1000

maten in mm.

rott14_Smi_OG04_150610

OG.04

achterpad

bk bg vloer PEIL = 0

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

5780

woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

vr. 0.68 m vr. 0.70 m

merk A

Cu;i = 0,86
1/6 belemmerd

Ad;i = 1.50 m2

Ae;i = 1.08 m2

bestaand kozijn

Cu;i = 0,86
onbelemmerd

Ad;i = 1.93 m2

Ae;i = 1.66 m2

achterpad

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

bk kozijn = 5120 +P

ok kozijn = 3760 +P

bk kozijn = 2400 +P

ok kozijn = 1760 +P

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

bk kozijn = als bestaand

ok kozijn = als bestaand

HSB gevel,
Rc = 4.5 m2K/W

57902000

7790

1570430

Bestaande voorgevel Nieuwe voorgevel



woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

bk bg vloer PEIL = 0

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

8870

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

ok kozijn = 400 +P

bk kozijn 2400 +P

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

Cu;i = 0,86
onbelemmerd

Ad;i = 1.04 m2

Ae;i = 0.89 m2

04

03

02

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

bk kozijn = 5120 +P

ok kozijn = 3760 +P

bk kozijn = 2400 +P

ok kozijn = 1760 +P

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

bk kozijn = als bestaand

ok kozijn = als bestaand

HSB gevel,
Rc = 4.5 m2K/W

161022105050

10870

8870 2000

88702000

3500 890 4480

merk B

Bestaande zijgevel Nieuwe zijgevel
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0 1000

maten in mm.
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OG.05



woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

5790

bk bg vloer PEIL = 0

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

vr. 0.84 m vr. 0.86 m

100076018807601880760 320-110-320

7790

5790 2000

GBO
68.9 m2

merk E merk D merk C

Ad;i = 1.88 m2 Ad;i = 2.52 m2
Cu;i = 0,86
onbelemmerd

Ae;i = 1.62 m2

Cu;i = 0,86
onbelemmerd

Cu;i = 0,86
onbelemmerd

Ad;i = 1.42 m2

Ae;i = 2.17 m2 Ae;i = 1.22 m2

bk bg vloer PEIL = 0

achterpad

bk zinken kraal = 3140 +P

ok kozijn = 400 +P

bk kozijn 2400 +P

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

HSB gevel Rc = 4.5 m2 K/W
gipskartonplaat, 15 mm.

dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.

stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.

Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.

metselwerk als bestaand, 100 mm.

HSB gevel,
Rc = 4.5 m2K/W

ok doorlaat
600 +P

06

05

07

bestaand zonnescherm terugplaatsen

Bestaande achtergevel Nieuwe achtergevel
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10.06.2015 1:100
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0 1000

maten in mm.

rott14_Smi_OG06_150610

OG.06



woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

bk kozijn = 2400 +P

ok kozijn = 400 +P

ok bestaande goot = 5370 +P

bk nok= 9100 +P

D.05

D.06
D.07

plat dak,
Rc = 6.0 m2K/W

va
lt 

buite
n

 v
erg

unnin
g

woonkamer & keuken

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

bk kozijn = 2400 +P

ok kozijn = 1760 +P

afwerkvloer voorzien van vloerverwarming
bk bg vloer PEIL = 0

bk 1e verdieping = 2850 +P

bk 2e verdieping = 2650 +P

geïsoleerde bg. vloer,
Rc > 3.5 m2K/W

270

10870

10240360

2
6

0
0

tuin

2
6

0
0

bk bg vloer PEIL = 0

bk 2e verdieping = 2650 +P

bk 1e verdieping = 2850 +P

8330

8870

270270
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Bestaande dwarsdoorsnede Nieuwe dwarsdoorsnede



woonkamer & keuken
60.7 x 0.7 = 42.3 dm3 / s

totale ventilatieroosterlengte =
0.70 (bestaand kozijn) + 0.68 (merk A) + 
+ 0.86 (merk C) + 0.84 (merk D) = 3.1 m

vereiste capaciteit ventilatierooster
42.3 / 3.1  = 13.6 dm3 / m

BUVA FitStream o.g. = 14 dm3 / m

VOLDOET

woonkamer & keuken
Ae;i = 10% van 60.7 m2 = 6.1 m2

totale Ae;i  =
1.66 (bestaand) + 1.08 (merk A) + 
0.89 (merk B) + + 1.22 (merk C) + 
2.17 (merk D) + 1.62 (merk E) = 8.64 m2

8.64 m2 > 6.1 m2 

VOLDOET

Installatie voldoet wat omvang en inrichting betreft
krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor
electrische energie van Exploitanten van Electricitietsbedrijven
in Nederland aan NEN 1010.

bestaande bouw, gietbeton, prefab, metselwerk

nieuw metselwerk

HWA ø
80 mm. hemelwaterafvoer, aantal en capaciteit conf. opg. constr.

PEIL = 0 Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer

Kleur en materiaalstaat

dagm. 850 

Renvooi

dagmaat deur 850 mm.

Brandwerendheid nieuwe staalconstructie
volgens Bouwbesluit art. 2.10 & NEN 6090

Installaties

Maatvoering in het werk controleren !

nieuwe HSB gevel, Rc = 4.5 m2K/W

stalen ligger en balk conf. opg. constr.

woningtoegang

Luchtverversing volgens Bouwbesluit art. 3.35

Daglichttoetreding volgens Bouwbesluit art. 3.76

Thermische isolatie volgens Bouwbesluit art. 5.6

Afvoer hemelwater volgens Bouwbesluit art. 6.17 & art. 7.5

Bouwbesluit

gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Merk A & D voorzien van middenstijl en draaikiepraam.

Metselwerk volledig uitvoeren als bestaand betre!ende;
steen-afmetingen, voeg, metselwerkverband,
lagenmaat en koppenmaatvoering. Merk A t/m E voorzien
van rollaag boven kozijn. 

Kozijnen uitvoeren in kunststof, voorzien van HR ++ beglazing.
Kleur: groen als bestaand.
Negge als bestaand, ca. 40 mm. muv merk E.

Merk C, D & E voorzien van letselwerende beglazing.

Inbraakwerendheid volgens BB art. 2.131

Nieuw plafond aanbrengen in éen vlak, zonder koven.

Geheel nieuwe afwerkvloer gehele woonruimte 
voorzien van vloerverwarming.

D.04D.03

D.01D.02

bk bg vloer PEIL = 0

bk zinken kraal = 3140 +P

bk kozijn = 2400 +P

ok kozijn = 1760 +P

achterpad

HSB gevel,
Rc = 4.5 m2K/W

geïsoleerde bg. vloer,
Rc > 3.5 m2K/W

va
lt 

buite
n

 v
erg

unnin
g

woonkamer & keuken

afwerkvloer voorzien van vloerverwarming

2
6

0
0

7305360

7790

bk bg vloer PEIL = 0

bk 1e verdieping = 2850 +P

bk 2e verdieping = 2650 +P

plat dak,
Rc = 6.0 m2K/W
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Nieuwe dwarsdoorsnede



krimpnet

Begane grond vloer  Rc > 3.5 m2 K/W
ihw gestort beton op EPS 150 conf. opg. constr.

afwerkvloer voorzien van vloerverwarming,  dikte conf. opg. constr. &
conf. leverancier vloerverwarming

2
5

0
15

0

verdicht zandpakket

bk bg vloer PEIL = 0

ca. 470 

bestaande fundering 

DETAIL 01

rott14_Smi_OG09_150610
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38x190 mm.

151540

360

190100

achterpad = ca. 100 -P

bk bg vloer PEIL = 0

Begane grond vloer  Rc > 3.5 m2 K/W
ihw gestort beton op EPS 150 conf. opg. constr.
afwerkvloer voorzien van vloerverwarming,  dikte conf. opg. constr. &
conf. leverancier vloerverwarming

verdicht zandpakket

HSB gevel Rc = 4.5 m2 K/W
gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Bevestiging HSB
conf. opg. constr.

fundering
conf. opg. constr.

2
5

0
15

0

ok fundering = ca. 800 -P

DETAIL 02
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15190 1540100

360

HSB gevel Rc = 4.5 m2 K/W
gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

Dak aanbouw Rc = 6.0 m2 K/W
gipskartonplaat, 15 mm.
rachelwerk, 28 mm.
dampremmende folie
Systemroll 700, 140 mm.
balklaag 38x140 mm hoh 610, conf. opg. constr.
multiplex / triplex, 10 mm.
damdoorlatende, waterkerende folie
afschot-isolatie
dakbedekking

bk zinken kraal = 3140 +P

ok plafond = 2600 +P

afschot 15 mm. / m

afschot 2º

ca
. 

5
9

0

DETAIL 03
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HEA 300 met aangelaste L-300
conf. opg. constr. ter ondersteuning bestaande gevel,
brandwerend gecoat

Dak aanbouw Rc = 6.0 m2 K/W
gipskartonplaat, 15 mm.

rachelwerk, 28 mm.
dampremmende folie

Systemroll 700, 140 mm.
balklaag 38x140 mm hoh 610, conf. opg. constr.

multiplex / triplex, 10 mm.
damdoorlatende, waterkerende folie

afschot-isolatie
dakbedekking waterkering naar

binnenblad brengen

bestaand betonca 140 mm.100

wbp tbv plakken
dakbedekking

vlakke lichtkoepel
900x1700 mm.

open stoot voegen
aanbrengen tbv ontwatering

nieuw uitgeracheld plafond op 1 gelijke hoogte

bk vloer = 2850 +P

isolatie met 
harde persing

afschot 15 mm. / m

ca
. 

5
9

0

ca. 470 

DETAIL 04
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HSB gevel Rc = 4.5 m2 K/W
gipskartonplaat, 15 mm.
dampremmende folie
multiplex / triplex, 10 mm.
stijl- & regelwerk 38x190 mm.
Systemroll 700, 190 mm.
Miofol AG
zwakventilerende luchtspouw, 40 mm.
metselwerk als bestaand, 100 mm.

ok kozijn = 400 +P
Holonite vensterbank
L-type, 300 mm,
vol verlijmd

Raamdorpelsteen
als bestaand,

type S diepte 121 mm.

Kunststof kozijn
als bestaand,

K-Vision Classic,
voorzien van HR ++ beglazing

bk vensterbank = 435 +P

15190 1540100

360

40

5 50

2507040

Latei voorzien
van rollaagbeugels,

Scaldex o.g.

rott14_Smi_OG13_150610
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10.06.2015 1:5
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0 50

maten in m. OG.13

Ventilatierooster,
Buva Fitstream o.g

14 dm3 / s / m

bk kozijn = 2400 +P

360

DETAIL 05

DETAIL 06


