
V0
+0

V0 ok. vloer

-260

cementdekvloer
ribcassettevloer Rd > 3,5m2 K/W
dikte cf constructeur 

funderingsstrook
afmetingen cf constructeur

paalfundering
afmetingen cf constructeur

open stootvoeg

open stootvoeg

vochtbestendige isolatie PIR 
Rd > 4,5m2 K/W 

metselwerk 100 mm
spouw   40 mm
osb plaat   18 mm
waterwerende dampopen laag
stijlen afm cf constructeur
isolatie steenwol Rd > 4,5 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     18 mm
gipsplaat     9 mm
stucwerk     5 mm anker tbv bevestiging 

hsb element aan vloer 

-800

kunststof kozijn met drievoudig glas 

V1
+2860

V1 ok. vloer

+2600

metselwerk 100 mm
staand, 15 mm terugliggend

spouw   25 mm
osb plaat   18 mm
waterwerende dampopen laag
stijlen afm cf constructeur
isolatie steenwol Rd > 4,5 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     18 mm
gipsplaat     9 mm
stucwerk     5 mm

isolatie PIR Rd > 4,5 m2 K/W

cementdekvloer
kanaalplaatvloer dikte cf constructeur

anker tbv bevestiging 
hsb element aan vloer 

latei afm cf constructeur

open stootvoeg

15 100

kunststof kozijn met drievoudig glas 

V2
+5720

V2 ok. vloer

+5460

metselwerk 100 mm
spouw   40 mm
osb plaat   18 mm
waterwerende dampopen laag
stijlen afm cf constructeur
isolatie steenwol Rd > 4,5 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     18 mm
gipsplaat     9 mm
stucwerk     5 mm

metselwerk 100 mm
staand, 15 mm terugliggend

dakpan
panlat
osb plaat   18 mm
waterwerende dampopen laag
gordingen  afm cf constructeur
isolatie steenwol Rd > 6 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     18 mm
gipsplaat     9 mm
stucwerk     5 mm

isolatie PIR Rd > 4,5 m2 K/W

latei afm cf constructeur

klossen als afstandhouders
ruimte opvullen met isolatiemateriaal

daktrim

cementdekvloer
kanaalplaatvloer dikte cf constructeur

anker tbv bevestiging 
hsb element aan vloer 

6760 = 1040 mm + V2

V3 ok. vloer

+8910

bitumineuze dakbedekking
platdak plaat 

isolatie steenwol Rd > 6,0 m2 K/W 
dampremmende laag
rachelwerk 22x32 mm
gipsplaat            9 mm
stucwerk         5 mm

lood

klossen als afstandhouders
ruimte opvullen met isolatiemateriaal

8320

dakpan
panlat
osb plaat   18 mm
waterwerende dampopen laag
gordingen  afm cf constructeur
isolatie steenwol Rd > 6 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     18 mm
gipsplaat     9 mm
stucwerk     5 mm

= 2600 mm + V2

stadsuitloop

klossen als afstandhouders
ruimte opvullen met isolatiemateriaal

3
0
0

bitumineuze dakbedekking
dakplaat   18 mm
dakliggers afm cf coinstructeur
isolatie PIR Rd > 6 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     12 mm
rachelwerk
gipsplaat     9 mm
stucwerk     5 mm

daktrim

klossen
rachelwerk
rockpanel gevelplaat

kunststof kozijn met drievoudig glas 

V1
+2860

V1 ok. vloer

+2600

rockpanel gevelplaat
rachelwerk
osb plaat   18 mm
waterwerende dampopen laag
stijlen afm cf constructeur
isolatie steenwol Rd > 4,5 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     18 mm
gipsplaat     9 mm
stucwerk     5 mm

cementdekvloer
kanaalplaatvloer dikte cf constructeur

bitumineuze dakbedekking
platdak plaat 

isolatie steenwol Rd > 6 m2 K/W 
dampremmende laag
kanaalplaat dikte cf constructeur

dpc folie

kunststof kozijn met drievoudig glas 

V1
+2860

V1 ok. vloer

+2600

open stootvoeg

open stootvoeg

bitumineuze dakbedekking
platdak plaat 

isolatie steenwol Rd > 6 m2 K/W 
dampremmende laag
kanaalplaat dikte cf constructeur

metselwerk
spouw 
osb plaat 12 mm
waterwerende dampopen laag
stijlen afm cf constructeur
isolatie steenwol Rd > 4,5 m2 K/W 
dampremmende laag
osb plaat     18 mm

geveldrager bevestigd aan kanaalplaat

dpc folie

daktrim

kunststof kozijn met drievoudig glas 
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BOUWBESLUIT ALGEMEEN

Alle bewegende delen voldoen aan SKG 
weerstandsklasse II.

In het bouwwerk bevinden zich geen gaten groter dan 
10 mm, waardoor het niet te betreden is door muizen 
en ratten.

Er zijn geen toegangen aanwezig smaller dan 0,85 m.

Alle nieuwe deuren hebben een dagmaat van 850 mm 
en een vrije hoogte van 2300 mm.

Vrije doorgang verkeersroutes zijn min. 1,2 x 2,3 m.

Vloeren en wanden in de natte cellen zijn volledig 
betegeld.

Meterkasten zijn voorzien van een niet afsluitbaar 
ventilatierooster

ramen onder de 900 mm boven vloerniveau zijn 
voorzien van gelaagd glas

hellingbanen hebben een helling 1:12

INSTALLATIES

Rookmelders conform NEN 2555
nieuwe elektra conform NEN 1010
drinkwaterconform NEN 1006
afvoer huishoudelijk afvalwater cf NEN 3215

30 min wbdbo

zelfsluitende deur met 30 min wbdbo

60 min wbdbo

zelfsluitende deur met 60 min wbdbo

grens wbdbo 20 min

grens wbdbo 60 min

vluchtwegaanduiding

rookmelder (serie geschakeld)

rookmelder met slow whoop

handbrandmelder

brandmeldcentrale

noodverlichting (min. 1 lux op vloer)

uitgang

nooduitgang

brandslanghaspel 30 m 3/4

brandslanghaspel 25 m 3/4

poederblusser 7 kg

koolzuurblusser 5 kg

30 30

60 60

60 60

30 30

60

Legenda brandveiligheid

RM

uit

nu

20

HBM

BMC

rm

vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN 1838

daken zijn conform NEN 6063 niet brandgevaarlijk

euroklassen in extra beschermde vluchtroutes:
wanden en plafonds : brandklasse B/rookklasse s2
vloeren       : brandklasse Dfl/rookklasse S1fl

rookmelders conform NEN 2555

Het atrium is een extra beschermde vluchtroute

30

25

P
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K
5

brandcompartiment

brandweersleutelbuis

BC1

RM automatische rookdetectie t.b.v. rookluik

D&M architecten
Rosendaalselaan 4
6891 DB Rozendaal
Tel. +31 26 4457949
Fax. +31 26 4436141
info@dm-architecten.nl
www.dm-architecten.nl

werknummer tekeningnummer

opdrachtgever

onderwerp

schaal

formaat

Maten in het werk te controleren !

datum

werk

509 509-B 02

Prins Mauritsstraat ongen. Delft

A1

16-02-2018

Postbus 2077 6802 CB Arnhem

nieuwbouw woonhuis
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begane grond
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eerste verdieping
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tweede verdieping
11

constructieve gegevens volgens constructeur

BVO bg 73,6 m2

1e 49,9 m2

2e 49,9 m2

totaal    173,4 m2

GBO bg 60,2 m2

1e 39,4 m2

2e 32,8 m2

totaal    132,4 m2

VG bg 43,7 m2

1e 26,0 m2

2e 19,0 m2

totaal      88,7 m2

VG ≥ 55% GO : VG = 67% van GO: voldoet
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