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BOUWKUNDIG 
 

0 Algemeen 
 
0.1  Woningtypes 

− Belle Vue Energy  woning type A (Lelie/Roos) 2 bouwlagen 

− Belle Vue Energy  woningtype B (Begonia)  1 bouwlaag 
 
0.2  Ontwerp en technische uitgangspunten 

− Vloer:  Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W 

− Gevel:  Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W 

− Dak:  Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W 
− Kozijn: U-raam van 1,0. W/(m²·K).  (bij afmeting 1230x1480mm) 

−               U-raam van 1,6. W/(m²·K).  (indien brandwerende kozijnen) 

− Deur: U-raam van 1,8. W/(m²·K). 
 
0.3  Modulair bouwsysteem 

− De woningen zijn opgebouwd met Ursem 3D modules. Deze modules worden opgebouwd uit een 
betonvloer met dragende en niet dragende systeemelementen.  

 

1  Grondwerk 
 
1.1  Grondwerk 

− Ontgraven t.p.v. bouwput woningen;  

− Ontgraven t.p.v. berging (optioneel) 

− Uitkomende grond verwerken op het bouwterrein o.b.v. gesloten grondbalans;  
 

2 Terreinverhardingen 
 
2.1  Straatwerk  

− Looppad naar de voordeur uitgevoerd in betontegels 300x300x45 mm 

− Terras uitgevoerd in betontegels 300x300x45mm afmeting terras 3.6mx2.1m 

− Looppad naar de berging (optioneel) uitgevoerd in betontegels 
 

3 Terreininrichting 
 
3.1  Bergingen (standaard bij type A, optioneel bij type B) 

− Buitenberging met een afmeting van 2x3 meter.  

− Prefab houten berging met lichtgewicht prefab vloerplaat (LPV).  

− De wanden zijn uitgevoerd in bezaagde rabatdelen van geïmpregneerd vuren afmeting circa 
19x130mm werkend, horizontaal, bevestigd met rvs nagels. 

− Stijl- en regelwerk van geïmpregneerd vuren afmeting circa 44x70mm, hoh circa 650mm. 

− De berging wordt voorzien van een energiezuil bestaande uit een verlichtingsarmatuur, een 
wipschakelaar met dubbele wandcontactdoos met randaarde en een constante stroomvoorziening 
aan de bovenkant van de energiezuil voor bijvoorbeeld buitenverlichting.  

4 Montage modules 
 
4.1 Transport, plaatsen en afmonteren 

− De modules worden rechtstreeks op de fundering geplaatst.  

− Voor het plaatsen van de modules wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan. 

− Na plaatsing worden de betonnen kantplanken, verticale - en dak koppelstroken gemonteerd. 
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5 Funderingspalen  
 
5.1  Heiwerk 

− Conform palen- en funderingsplan constructeur 
 

6 Betonwerk 
 
6.1  Fundering 

− Conform palen en funderingsplan constructeur 

− Leveren en aanbrengen mantelbuizen / doorvoerbochten door installateur. 

− De prefab berging (optioneel) wordt geplaatst op fundatie overeenkomstig de opgave van de 
leverancier. 

 

7 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen 
 
7.1  Kantplanken 

− Prefab betonnen kantplanken fabr. Vebo o.g. incl. PIR isolatielaag als afwerking van de module t.p.v. 
maaiveld, e.e.a. conform details.  

 
7.2  Betonvloeren  

− Geïsoleerde begane grond systeemvloer model UMBS, v.v. oplegnokken, EPS 140mm isolatie, 
hijsvoorzieningen, sparingen t.b.v. installaties, kruipluik en meterkast. 

− Wapening conform opgave constructeur 

− Betonkwaliteit conform opgave constructeur 

− Afwerking: Bovenzijde vlak, gerold. 

− Niet geïsoleerde verdieping systeemvloer model UMBS, v.v. hijsvoorzieningen, transportvoorzieningen 
sparingen t.b.v. installaties en overige instort voorzieningen. 

 

8 Ruwbouwtimmerwerk 
 
8.1  Systeemelementen 

De woning bestaat uit diverse soorten systeemelementen, e.e.a. afhankelijk van hun plaats en functie. 
In de systeemelementen zijn diverse installatieonderdelen opgenomen welke door de installateur 
worden aangeleverd. De volgende systeemelementen zijn van toepassing. 

 
Opbouw systeemelement van binnen naar buiten: 
Spouwwanden - 12.5mm Fermacell 
(= langs gevels modules) - 9mm  OSB-3 
 - 38x89mm Stijl en regelwerk, sterkteklasse C-24 
 - 90mm  Steenwol 90mm 
 - Damp open spinvliesfolie 
 
Buitenwanden voorgevel - 12.5mm Fermacell 
(=kopgevel modules) - 9mm  OSB-3 
 - 38x140mm Stijl en regelwerk, sterkteklasse C-24 
 - 140mm Glaswol 
 - 12.5mm Cementgebonden plaat ( tpv steenstrips) 

 - 60mm  PIR isolatie ( tpv Cape Cod) 
 - 80mm   E board isolatie ( tpv steenstrips) 
 - 44x60  Horizontaal regelwerk hoh 600 ( tpv Cape Cod) 
 - 21x48 mm/ 
   18x45 mm Tengels tbv ventilatie ( tpv Cape Cod) 
 - 25 mm  Steenstrips gelijmd incl. Voeg 
 - 18x137mm Cape Cod geveldelen gesloten systeem vertikaal 
   (werkend 125mm) 
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Zijgevel - 12.5mm Fermacell 
(i.g.v. eindgevel bouwblok) - 9mm  OSB-3 
 - 38x140mm Stijl en regelwerk, sterkteklasse C-24 
 - 140mm Glaswol 
 - 12.5mm Cementgebonden plaat ( tpv steenstrips) 

 - 60mm  PIR isolatie ( tpv Cape Cod) 
 - 80mm   E board isolatie ( tpv steenstrips) 
 - 44x60mm Horizontaal regelwerk hoh 600 ( tpv Cape Cod) 
 - 21x48mm /  
   18x45  Tengels tbv ventilatie ( tpv Cape Cod) 
 - 25 mm  Steenstrips gelijmd incl. Voeg 
 - 18x137mm Cape Cod geveldelen gesloten systeem vertikaal  
   (werkend 125mm) 
 
Dragende binnenwanden - 12.5mm Fermacell 
 - 9mm  OSB-3 
 - 38x89mm Stijl en regelwerk, sterkteklasse C-24 
 - 90mm  Steenwol 90mm 
 - 9mm  OSB-3 
 - 12.5mm Fermacell 
 
Stabiliteitswanden - 12.5mm Fermacell 
 - 12mm  OSB-3 
 - 38x89mm Stijl en regelwerk, sterkteklasse C-24 
 - 90mm  Glaswol 90mm 
 - 12.5mm Fermacell 
 
Overige binnenwanden - 12.5mm Fermacell 
 - 38x89mm Stijl en regelwerk C-24 
 - 90mm  Glaswol 90mm 
 - 12.5mm Fermacell 
 - 12mm  OSB (t.p.v. badkamer) 
 
Tussendaken - 15mm  Vezel versterkt gips 
(=dak module begane grond) - 38x140  Balklaag C18 
 - 18mm  OSB-3 
 - 0.75mm EPDM opslag en transport folie 
 
Bovendak - 15mm  Vezel versterkt gipskarton 
 - 38x170  Balklaag C18 
 - 18mm  OSB-3 PIR  
 - Afschotisolatie  totale Rc > 6.0 
 - Bitumineuze dakbedekking 
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9  Metaalconstructiewerk  
 
9.1. Metaalconstructiewerk 

− UNP 120 ter plaatse van trapgat 1e verdieping voorzien van: 

• 2 stuks hijsvoorzieningen 

• Stekeinden t.b.v. constructieve koppeling aan vloer 

− Stalen hijsstangen v.v. M16 8.8 draadeind. 

• 8 stuks per vloer t.b.v. plaatsing module 

• 6 stuks per begane grondvloer t.b.v. opnemen trekkrachten in dwarswanden. 

− UNP 120 (2x) ter plaatse van trapgat 1e verdieping t.b.v. transport module 
 

10 Kozijnen, ramen en deuren 
 
10.1  Gevelkozijnen 

De gevelraamkozijnen zijn uitgevoerd in kunststof kozijnen. De kunststof kozijnen zijn aan de 
buitenzijde in een kleur en aan de binnenzijde wit. De indeling van de kozijnen is op basis van de 
tekeningen: 

• Kozijnprofiel TEHA Image Line S9000 vlak profiel o.g.;  

• Woningtoegang is voorzien van een kunststof kozijn met deur voorzien van een glasopening; Deur 
is uitgevoerd met hang- en sluitwerk (SKG***) 

• Slaapkamer(s) zijn voorzien van een gevelkozijnen uitgevoerd met een te openen deel, zoals op 
tekening aangegeven; 

 
10.2  Binnenkozijnen en -deuren 

− Badkamertoegang bestaat uit stalen montagekozijn met opdekdeur en kunststeen onderdorpel; 

− Overige binnendeuren bestaan uit stalen montagekozijn met opdekdeur compleet met hang- en 
sluitwerk; 

− Badkamerdeur is voorzien van vrij- en bezetslot, de deur naar de techniek/berging heeft een kastslot 
zonder kruk en de overige deuren zijn uitgevoerd met loopsloten; 

− Deurbeslag Hoppe kortschilden 202KP met deurkruk blokmodel 113-dd40 
 

11 Systeembekledingen 
 
11.1  Gevelafwerking  

− De gevelafwerking bestaat uit een combinatie van houten delen en minerale strips 

− De houten delen van 18x137mm, fabr. Cape Cod type dubbele Rhombus, netto geschaafd, Lodgepole 
Pine met bezaagde zichtzijde + 2 velling. Afwerking : verduurzaamd en afgewerkt me watergedragen 
acrylaatlak 

− De steenstrips fabr. Van der Sanden o.g. worden gelijmd op een E-board isolatieplaat.  

− Afmetingen en indelingen n.t.b. 

− Voegwerk bestaande uit lijm gelijk als minerale strip nagestreken. 
 

12  Trappen (van toepassing bij woningtype A) 

 
12.1  Trappen 

− Dichte vuren steektrap( bestaande uit 3 delen) met bomen en bordes, voorzien van aan één zijde een 
trapleuning op muurbeugels. 

− Afwerking: leuning en trap wordt 1 laags wit gegrond afgeleverd. 

− Trapgat rondom, na plaatsing afgetimmerd, met 18mm multiplex 1 laags wit gegrond. 
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13   Dakbedekkingen 
 
13.1.  Dakbedekkingen 

− De daken van de modules van de bovenste bouwlaag worden voorzien van dakbedekking. 

− Afschotisolatie, dikte wordt afgestemd op gewenste Rc-waarde; 

− Bitumineuze dakbedekking; 

− Randafwerking bestaande uit een aluminium daktrim in een n.t.b. kleur; 
 

14  Tegelwerk en toebehoren 
 
14.1.  Tegelwerk en toebehoren 

− De badkamer en toilet zijn uitgevoerd met kant en klare wand(tegel)panelen van Fibo-Trespo o.g. over 
de volle hoogte. De wandpanelen zijn voorzien van een HPL toplaag 

− De badkamer en toilet zijn uitgevoerd met vloertegelwerk 450x450 mm en t.p.v. de de douchehoek 
150x150mm; in een antislip uitvoering. 

− In de badkamer een tegelplint ca. 200mm, incl. kunststeen blokdorpel ca. 30x50 mm tpv instap. 

− In de badkamer van woningtype A is een wandspiegel, afm. 600 x 900 mm aangebracht. In woningtype 
B is de spiegel 1500x900mm 

− Bovenzijde van de inbouwreservoirs afgewerkt met een kunststeen planchet. 

− Uitwendige hoeken voorzien van profielen in de kleur mat zilver. 

− Gehele badkamer rondom op vloerniveau v.v. kimband. 

− Kitwerk: de inwendige hoeken van de wandpanelen; de bovenzijde van het sanitair en planchet; ter 
plaatse van vloer en plint in de badkamer.  

 

15  Wand- en vloerafwerkingen 
 
15.1  Wanden 

− Wanden worden behangklaar opgeleverd. 
 
15.2  Vloeren 

− In de overige ruimten is geen nadere vloerafwerking opgenomen. 

− Kruipluik 600x800 in de hal, v.v. isolatie aan onderzijde (Rc 3.5) en luikring. 
 

16  Plafond- en wandsystemen 
 
16.1. Plafond- en wandsystemen 

− Verlaagd plafond in centrale hal en toilet bestaat uit een afgewerkte plafondplaat, Agnes One Step o.g.   

− De overige ruimtes worden voorzien van een gipsplafond welke is voorzien van spuitwerk. 

− Losse koven t.b.v. installatievoorzieningen in 3e slaapkamer en in hal begane grond. Van toepassing bij 
woningtype A. 

 

17  Afbouwtimmerwerk 
 
17.1. Afwerking overig 

− Vensterbank bestaande uit 16mm Werzalit of kunststeen t.p.v. gevelkozijnen; 

− Er zijn geen vloerplinten opgenomen; 

− Dagkanten binnenzijde t.p.v gevelkozijnen van 12.5mm Fermacell. Bij de naar binnen draaiende deur 
een met folie omtrokken L profiel. 

− Dagkanten t.p.v. keuken woning type B v.v. 18mm mulitplex wit gegrond. 

− De meterkast bestaat uit een standaard meterkast van Jonka o.g.  
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18  Keukenopstelling 
 
De keukenopstelling is niet inbegrepen. 
 

19  Behangwerk, vloerbedekking en stoffering 
 
Niet van toepassing 

 

INSTALLATIES ALGEMEEN 
 

20.1 Uitgangspunten 
 

• Fundering:   Beton 

• Buitenwanden:    HSB 

• Binnenwanden:  HSB 

• Begane grondvloer: Prefab beton met leidingwerk 

• Verdiepingsvloeren: Prefab beton met leidingwerk 

• Plafond:   HSB 

• Afwerkvloer:  n.v.t. 

• Bouwsysteem:  Modulaire bouw 
 

20.2 Tekeningen en revisiebescheiden 

 
Onze tekeningen voor de uitvoering voldoen aan de volgende eisen. 

• Leiding- c.q. kanalenbeloop met respectievelijk leidingdiameters en afmetingen. 

• Plaats verwarmingslichamen, eventuele appendages. 

• Ruimtetemperaturen. 

• Plaats van verwarmingstoestellen en/of warmtapwaterbereiders. 

• Benodigde capaciteiten. 

• Plaats van de aansluiting voor verse buitenlucht en afvoerlucht. 

• Plaats van de toe- en afvoerventielen en de ventilatie-unit. 

• Plaats van geluiddempers 

• Luchthoeveelheden per ventilatie ventiel. 

• Maatvoering. 

• Eventueel te isoleren delen. 

• Sparingen. 
 
Op de revisietekeningen zullen wij minimaal aangeven. 

• Leiding- c.q. kanalenbeloop met resp. leidingdiameters en afmetingen. 

• Plaats van appendages. 

• Opstelling en specificaties van het verwarmingsapparaat en de verwarmingslichamen. 

• Opstelling en specificaties van ventilatieapparaten en -ventielen. 

• Specificatie van de toegepaste materialen. 

• Inregelgegevens per woningtype (eventueel op revisietekeningen). 

• Geïsoleerde delen. 

• Aantal te verstrekken exemplaren: 2 

• De tekeningen zullen uiterlijk 4 weken na de 1e oplevering per bouwdeel worden verstrekt. 
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ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
 

21.1 Algemeen 

 
21.1.1 Installatieberekening  

− Uitwerking volgens NEN 1010:2015+C2:2016. 

− Uitwerking volgens NPR 5310:2017 

− Rookmelders woonfunctie volgens NEN 2555 (uitgave november 2008). 
 

21.1.2 Ontwerp 

− De laagspanningsinstallatie installeren wij volgens het gemodificeerde centraal dozensysteem. 

− Buisleidingen van kunststof worden weggewerkt. 

− Inbouwdozen worden vlak afgewerkt met de wanden of plafonds. 

− In bergruimtes buiten de woning worden de leidingen in het zicht gemonteerd. En de schakelaars en 
wandcontactdozen als opbouw uitgevoerd. 

− Schakel en aansluitingsmateriaal van het fabricaat Berker S,1, kleur RAL 9010 zuiver wit o.g. 

− Plaatsing wandcontactdozen in de keuken boven het aanrecht op circa 1.25 m, in de verblijfsruimte op 
circa 0.30 m en in de overige ruimtes op 1,05 m boven de afgewerkte vloer 

− Toepassen van dubbele wandcontactdozen in duodozen. 

− Schakelaars worden op 1.05 m boven de afgewerkte vloer afgemonteerd. 

− Wandcontactdoos t.b.v. Wasemkap wordt op 2,25 m boven de afgewerkte vloer afgemonteerd 
 

 

21.2 CPR en NEN8012 
 
Per 1 juli 2017 moeten kabels voor permanente installaties in  bouwwerken voldoen aan de Europese CPR 
norm EN 50575. Deze norm heeft betrekking op het brandgedrag van kabels.  
CPR is Europese regelgeving en staat voor Construction Products Regulation. Het doel van CPR voor kabels is, 
om in Europeesverband betrouwbare informatie te verschaffen over het  brandgedrag van kabels. 
 
Hoe wordt een brandrisico en kabel classificatie bepaalt? 

− De eigenaar/gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico 
conform het bouwbesluit en NEN 8012. (dit heeft onder andere te maken met de gebruiksfunctie van 
het gebouw, dit in overeenkomst met de gebruikersvergunning). 

− De eigenaar/gebruiker bepaalt tevens of de gevolgschade/afbreukschade wel of niet van belang is. 

− De Installateur/adviseur is verantwoordelijk voor de juiste keuze van de classificatie van de kabel 
behorende bij het opgegeven brandrisico; conform de NEN 8012. De installateur moet kunnen 
aantonen dat de kabel met de juiste brandclassificatie is geïnstalleerd. 
 

Voor de implementatie in Nederland is de NEN 8012 opgesteld. Het aantal classificaties is daarin voor 
Nederland beperkt tot vier (zie tabel hieronder).  
 
In de kolom keuze geven we aan onder welke brandrisico en classificatie van de bekabeling in dit project 
gehandhaafd wordt.  
 
Indien er door de opdrachtgever/eigenaar/gebruiker geen opgave wordt gedaan met betrekking tot het 
brandrisico, geeft onderstaande tabel aan wat er als uitgangspunt is aangehouden (eventuele achteraf 
aangebrachte wijzigingen kunnen een prijswijziging als gevolg hebben, deze zal worden herberekend en 
doorberekend). 
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Indeling NEN8012 
 

Keuze Brandrisico Classificatie kabel 

X Laag Eca 

 Middelgroot Dca-s3,d2,a3 

 Groot Cca- s1,d1,a1 

 Zeer Groot B2ca-s1,d1,a1 

 

21.3 Installatie 
 

21.3.1 Ontwerp 

− De omvang van de installatie is volgens NEN 1010:2015+C2:2016, aangevuld met: 

• wisselschakeling in de woningentree bij een entreelengte die groter is dan 4 meter (voordeur- 
verblijfsruimte) en volgens de verkoopbrochure 

• ledige leiding in de keuken t.b.v. een boiler en vaatwasser 

• rookmelders in woningen. Twee of meer rookmelders per woning worden onderling gekoppeld. 
Fabricaat Hager, type TG501A 230V+9V wit, 230 volt, met back-upbatterij en testknop o.g. 
 

21.3.2 Buiten bergingen 

− De installatie in de bergingen bestaat uit: 

• één combinatie schakelaar met een enkelpolige schakelaar en een dubbele WCD opbouw 

• één plafond lichtpunt opbouw 

• één buitenlichtpunt incl. armatuur 
 

21.3.3 Verdeelinrichtingen 

− Woning verdeelkast leveren en monteren. Deze bestaat uit: 

• hoofdschakelaar 

• drie aardlekschakelaars 

• tien groepen 

• bestaande uit aparte groepen t.b.v. de wasmachine, wasdroger, vaatwasser, oven kooktoestel 
(2x230V) warmtepomp en PV installatie (400V) 

• groepenverklaring bij de verdeelkast 

• twee dubbele wandcontactdoos in de meterkast 

• kWh meters t.b.v. warmtepomp en PV installatie 
 
21.3.4 Belinstallatie 

− De woningen worden voorzien van een belinstallatie bestaande uit: 

• draadloze deurbel (batterij) met Schel (geplaatst in Wandcontactdoos meterkast) 
 

21.3.5 Keuken installatie 

− De keuken installatie bestaat uit: 

• twee dubbele wandcontactdozen boven het aanrecht 

• één enkele wandcontactdoos t.b.v. de recirculatie wasemkap 

• één dubbele wandcontactdoos t.b.v. een koelkast 

• één perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken (2x230V) 

• één ledige leiding t.b.v. een boiler of vaatwasser 

• één enkele wandcontactdoos t.b.v. een vaatwasser 

• één enkele wandcontactdoos t.b.v. een oven 

• één lichtpunt 
 
21.3.6 Badkamer installatie 

− De badkamer installatie bestaat uit: 

• één enkele wandcontactdoos nabij de wastafel 

• één serieschakelaar 
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• Centraal aardpunt 

• één lichtpunt achter de spiegel 

• één lichtpunt aan het plafond (gelijk geschakeld met de spots) 

• drie plafondspots (gelijk geschakeld met het plafond lichtpunt) 
 
21.3.7 Toilet installatie 

− Het toilet installatie bestaat uit: 

• één enkelpolige schakelaar 

• één plafondspot 
 
21.3.8 Voorzieningen overige installaties (volgens de geldende norm, zie installatieberekening) 

− De voorzieningen voor de overige installaties bestaan uit: 

• één voedingsleiding naar de plaats van de warmtepomp en de WTWunit in de technische ruimte 

• één bedrade leiding van de WTWunit naar de 4-standenschakelaar bij de opstelplaats van het 
kooktoestel 

• één bedrade leiding van de warmtepomp naar de thermostaat 

• één kWh meter (Stekker) t.b.v. de WTW unit 
 
21.3.9 Wandcontactdozen en lichtpunten 

− Wordt uitgevoerd conform NPR5310 (2016) Blad 51 tabel 1 eenvoudig 

− Buitenlichtpunten met armatuur bij de voordeur, technische ruimtedeur (type B), achterdeur en 
bergingsdeur  
 

21.3.10 Aardingsinstallatie 

− De aarding voor de woning dient te worden verzorgd door het energie leverend bedrijf. 

− Indien gewenst kan tegen een meerprijs een aarding middels een geslagen puls worden verzorgd 

− Aarding in vloer: Levering door Schouten Techniek, montage door UMBS 
 

21.3.11 Voorzieningen voor de telefoon en CAI in de woningen 

− Aansluitpunten telefoon:  

• één bedraad aansluitpunt in de woonkamer 

− Aansluitpunten CAI:  

• één bedraad aansluitpunt in de woonkamer 

• één bedraad aansluitpunt in de slaapkamers 
 
21.3.12 PV installatie 

− De PV installatie zal op een aparte groep worden aangesloten in de meterkast. Deze groep mag niet 
achter de aardlekschakelaar. 

− Uitgangspunten aantal panelen conform Energietabel NOM EPV 

− Uitgaande van 10 jaar degeneratie 

− In de meterkast van de woning zal de verplichte waarschuwing sticker worden geplaatst 

− Woningtype A wordt voorzien van: 

• 19 PV panelen 285Wp (totaal: 5415Wp) 

• 1 3-fase omvormer 

• Benodigde bekabeling en bevestigingsmateriaal 

− Woningtype B wordt voorzien van: 

• 22 PV panelen 285Wp (totaal: 6270Wp) 

• 1 3-fase omvormer 

• Benodigde bekabeling en bevestigingsmateriaal 

− Woningtype B in schaduw type A wordt voorzien van: 

• 22 PV panelen 285Wp met optimizers (totaal: 6270Wp) 

• 1 3-fase omvormer 

• Benodigde bekabeling en bevestigingsmateriaal 
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21.4 Indicatie van toegepaste materialen  

     
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

In de woning 
Schakelmateriaal 
Berker o.g. 
S.1 
Wand inbouw 

     
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

In de berging buiten de woning (optioneel) 
Schakelmateriaal 
Berker o.g. 
Opbouw 
Wand opbouw 

    
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Gang/overloop 
Rookmelder 
Hager o.g. 
TG501A 230V + 9V 
Plafond opbouw 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Meterkast 
Groepenkast 
ABB HAF o.g. 
HAD (dubbel uitgevoerd) 
Wand opbouw 

    

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Meterkast 
PV waarschuwingssticker 
Uneto VNI 
n.v.t. 
Plakken 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Technische ruimte nabij PV omvormer 
Werkschakelaar 
ABB 
3-fase 
Wand opbouw 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Op het dak 
PV paneel 
JASolor o.g. 
285WP 
Dak opbouw 

   
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

In de technische ruimte (type A en B) 
Omvormer 
Goodwe  o.g. 
GW 5000-DT geluid 30dB 
Opbouw 

     
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

In de technische ruimte (type B bij schaduw van A) 
Omvormer 
SolarEdge 
5K 
Opbouw 
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Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Onder panelen (type B bij schaduw van type  A) 
Optimizers 
SolarEdge 
Optimizer 
Opbouw 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Voordeur/meterkast 
Draadloze deurbel 
Honeywell 
DC515NG 
Wand opbouw 

 
 
 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Voorgevel/achtergevel/berging/techniek ruimte type B  
Armatuur 
SG 
Frame Mini Grafiet 6W LED 
Opbouw 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer/Toilet 
Armatuur 
Lumiance 
LED 
Inbouw 

   

KLIMAATTECHNIEK 
 
 

22.1 Algemeen 
 
22.1.1 Installatieberekening 

− Uitgangspunten v/d capaciteit van de installatie i/d warmteverliesberekening volgens ISSO 51. 

− Temperaturen die behaald moeten worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken voor zover 
daarin een verwarmingselement is geplaatst: 

• verblijfruimtes zoals woonkamer, slaapkamer, keuken 20 °C 

• verkeersruimtes      15 °C 

• badkamer       22 °C 

− Gegarandeerde ruimtetemperatuur bij een buitentemperatuur van -10gr.C. mits betreffende ruimte 
voorzien is van een afgiftesysteem.  

− Voor de berekening van het warmteverlies is rekening gehouden met balansventilatie. 
 

22.2 Installatie 
 
22.2.1 Algemeen 

− De verwarmingsinstallatie is ontworpen als een vloerverwarmingssysteem t.b.v. alle te verwarmen en 
te koelen ruimten, opgewekt middels een individueel bronsysteem en een individuele warmtepomp. 

 
22.2.2 Opwekking 

− Bronsysteem 

• Als bronsysteem wordt per woning een individuele gesloten verticale bodemwarmte-wisselaar 
(VBWW) van voldoende capaciteit toegepast, aangebracht tot onder de warmtepomp in de 
berging.  

• Het aanbrengen van de bronsystemen (boringen) geschied in nauw overleg tussen de 
bronleverancier en de bouwkundige aannemer. 
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− Warmtepomp 

• Voor de opwekking verwarming/koeling en warmtapwater wordt in de berging een Itho 
warmtepomp aangebracht van voldoende capaciteit. 
 

− Voorraadboiler 

• T.b.v. de warmwatervoorziening wordt in de berging een Itho150 liter voorraadboiler geplaatst, 
welke continue wordt opgewarmd en op temperatuur gehouden met behulp van de 
warmtepomp.  

• De boiler wordt aangesloten op de warmtepomp en de koud- en warmwaterinstallatie. 
 

− Hoofdregeling 

• De regeling voor verwarming/verkoeling en de gewenste temperatuur wordt verzorgd een MFT 
ruimtethermostaat in de woonkamer, welke de warmtepomp aanstuurt.  

• Aan de hand van de buitentemperatuur wordt de koeling vrijgegeven.  

• Met de vloerkoeling wordt er passief gekoeld en kan de binnentemperatuur in de zomersituatie 
circa 2°C lager worden dan een woning die niet is voorzien van koeling. 

 
 
22.2.3 Afgifte Systeem 

− Vloerverwarming 

• De begane grond en 1e verdieping (type A) worden voorzien van vloerverwarming/vloerkoeling, 
aangesloten op een vv-verdeler in de berging.  

• De vloerverwarmingslangen worden per groep prefab aangeleverd en dienen door de leverancier 
van de betonvloeren te worden bevestigd aan de bewapening van de betonvloer.  

• In de berging wordt een vv-verdeler gemonteerd welke middels kunststof leidingen wordt 
aangesloten op de warmtepomp. De reeds in de vloer aangebrachte vv-slangen worden 
aangesloten op de vv-verdeler.  

• De vloerverwarminggroepen worden ingeregeld/ingesteld op de juiste waterhoeveelheden. 

• Voor de berekening van de afgifte van de vloerverwarmingsinstallatie is uitgegaan van een 
vloerafwerking met een maximale Rc-waarde van 0,13m2K/W. 

 

− Regeling per vertrek 

• De gewenste temperatuur in de slaapkamers kan apart worden geregeld met draadloze 
ruimtethermostaten die via een regelunit de betreffende groepen op de vloerverwarming-
verdeler aansturen. 

• De MFT hoofdregeling blijft wel bepalend of er wordt verwarmd of gekoeld. 

• Bij koelvraag wordt de groep van de badkamer automatisch afgesloten. 
 
22.2.4 In bedrijf stellen 

− De vloerleidingen worden afgeperst en de installatie wordt beproefd. 

− De installatie wordt ingeregeld en voor de oplevering in bedrijf gesteld. 
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22.3 Indicatie van toegepaste materialen  
 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 
 

Berging 
Warmtepomp 
Itho 
Wpu 3i 
Vloer 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 
 

Berging 
Voorraadboiler 
Itho 
SSV 150 
Wand 

     

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Woonkamer 
Hoofdregeling 
Itho 
MFT 
Wand 
 

         

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Berging 
Vloerverwarmingverdeler 
Itho 
Autotemp 
Wand 
 
 
 
 

 

      

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Berging 
Regelunit 
Itho 
Autotemp 
Wand 
 
 
 
 

 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Slaapkamers 
Ruimtethermostaat 
Itho 
RT 
Wand 
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SANITAIRTECHNIEK 
 

23.1 Algemeen 
 
23.1.1 Installatieberekeningen, uitgangspunten en uitvoering 

− Hemelwaterafvoeren:      volgens NEN 3215 en NTR 3216. 

− Binnenriolering:       volgens NEN 3215 en NTR 3216. 

− Waterinstallatie :      volgens NEN 1006/Waterwerkbladen. 

• voordruk bij afleverpunt waterleverend bedrijf:  minimaal 200 kPa 

• voordruk bij tappunten:    minimaal 100 kPa 

• stroomsnelheid:     max. 1,5 m/s 

− De meest recente uitgave is hierbij van toepassing. 
 
23.1.2 Beproeven 

− Woninginstallaties worden beproefd volgens regelgeving en normeringen (BRL 6000). 
 

23.2 Hemelwaterafvoerinstallatie 
 
23.2.1 Ontwerp 

− Aan de gevels worden PVC hemelwaterafvoeren rond 80mm aangebracht, aangesloten op de door 
UMBS te verzorgen hwa-dakafvoeren en aangebracht tot het maaiveld. 

 
3.2.1 Bijzonderheden 

− De dakafvoeren/stadsuitlopen worden in de fabriek door de UMBS(dakdekker) geleverd en ingeplakt. 
 

23.2.2 Toegepaste materialen  

Materiaal    Fabricaat  Type 

• hemelwaterafvoeren   Dyka o.g.  PVC, grijs 

• dakafvoeren/stadsuitlopen  Door UMBS (dakdekker) te verzorgen 
 

23.3 Binnenriolering 
 
23.3.1 Ontwerp 

− De vuilwaterriolering wordt aangebracht vanaf alle waterlozende sanitaire toestellen en apparaten tot 
uit de funderingsbalk zonder verdere appendages. 

− De installatie wordt uitgevoerd als gescheiden systeem in vrij verval. 
 
23.3.2 Bijzonderheden 

− De gehele riolering wordt uitgevoerd in gerecycled pvc. 

− De doucheput met bijbehorende rioolbuis wordt als prefab setjes aangeleverd en dient vooraf door de 
leverancier van de betonvloeren te worden aangebracht in de betonvloer. 

− De riolering onder de begane grondvloer wordt op locatie aangebracht, waarbij de module op een 
“bok” staat en aangesloten op de reeds in de betonvloer aanwezige doorvoerbuizen met mof. Deze 
doorvoerbuizen met mof worden aangeleverd en dienen vooraf door de leverancier van de 
betonvloeren te worden aangebracht in de betonvloer. 

− Ten behoeve van de vuilwaterafvoer van de gootsteen wordt een afgedopt afvoerpunt aangebracht op 
100mm boven de vloer op de standaard plaats. De keukenleverancier sluit hier op aan inclusief een 
overloop en sifon. 

− De rioolontluchtings-dakdoorvoer wordt aangeleverd door Schouten Techniek. 
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23.2.3 Toegepaste materialen  

Materiaal    Fabricaat  Type 

• buisleidingen en hulpstukken  Dyka o.g.  PVC dikwandig 

• rioolontluchtingskappen  Dyka o.g.  PP/aluminium 
 

23.4 Invoermantelbuizen 
 

− T.b.v. de nutsinvoeren worden de benodigde invoermantelbuizen aangeleverd, welke worden 
aangebracht door de locatie-aannemer. 

− De door UMBS aan te leveren vloerplaten worden door Schouten Techniek in de meterkast 
gemonteerd. 

 

23.5 Koud- en warm tapwaterinstallaties 
 
23.5.1 Ontwerp 

− Aangebracht wordt de complete koud- en warmwaterinstallatie t.b.v. de tappunten i/d woningen. 
 
23.5.2 Bijzonderheden 

− De waterleidingen worden in de modules te Wognum aangebracht, uitgevoerd in kunststof Uponor 
buizen, waar mogelijk weggewerkt in plafond en wanden, anders in het zicht.   

− Het doorkoppelen van de modules(type A) en het aansluiten van de watermeter wordt op locatie 
uitgevoerd. 

− De koud- en warmwateraansluiting van de keukenmengkraan worden op een hoogte van 600mm 
boven de vloer afgedopt opgeleverd: de keukenleverancier sluit hier op aan. 

− Het waterzijdig aansluiten van de warmtapwater bereider, inclusief het leveren en monteren van de 
inlaatcombinatie, is onderdeel van de aanbieding klimaattechniek. 

− Levering en plaatsing watermeters inclusief meterbeugels door het waterleverend bedrijf; 

− Het ontwerp van de waterinstallaties is afgestemd op ons ontwerp van de verwarmingsinstallatie ter 
voorkoming van eventuele aangroei van de legionellabacterie. 

 

23.6 Sanitair 
 
23.6.1 Omschrijving sanitair 

− Kleur wit, tenzij anders omschreven. 
 
23.6.2 Closetcombinatie  

− In de toiletruimte en badkamer (type A), bestaande uit: 

• inbouwreservoir Grohe Radip-S 

• frontbedieningspaneel Arena 

• wandcloset diepspoel Sphinx Econ II 

• closetzitting met deksel Sphinx Econ II 
 
23.6.3 Fonteincombinatie  

− In de toiletruimte, bestaande uit:  

• fontein Sphinx Econ II 36cm 

• plugbekersifon met muurbuis, kunststof wit 

• toiletkraan Grohe Costa-L 20.404 

• verchroomde hoekstopkraan met aansluitpijpje Schell 
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23.6.4 Wastafelcombinatie  

− In de badkamer, bestaande uit: (type B voorzien van 2 stuks wastafels) 

• wastafel Sphinx Econ II 60cm 

• plugbekersifon met muurbuis, verchroomd 

• kunststof planchet C&M Dora ( alleen bij type B ) 

• wastafelmengkraan met inzinkbare kogelketting Grohe Costa-L 21.337 

• verchroomde hoekstopkraan Schell 
 
23.6.5 Douchecombinatie  

− In de badkamer, bestaande uit: 

• thermostatische douchemengkraan Grohetherm 800 verchroomd 

• stel s-koppelingen ½”x¾” met rozet verchroomd 

• glijstangset Grohe Tempesta New II 27598 verchroomd 

• doucheput met RVS rooster 15x15cm Aquaberg 4016 
 
23.6.6 Wasmachine-aansluiting (tevens cv-vulkraan)  

− In de berging bij type A en in de badkamer bij type B, bestaande uit: 

• beluchterkraan met ingebouwde keerklep 

• afvoergarnituur Mc Alpine wit 
 
23.6.7 Vaatwasser-aansluiting  

− In de keuken, bestaande uit: 

• beluchterkraan met ingebouwde keerklep 

• afvoergarnituur Mc Alpine wit 
 
23.6.8 Gootsteencombinatie 

− Leidingwerk afgedopt op de standaard plaats in de keukens van alle woningen. Leveren, plaatsen en 
aansluiten keukenmengkranen en afvoergarnituren door keukenleverancier. 

 
23.6.9 Bijzonderheden 

− De s-koppelingen van de douchemengkraan worden door ons afgekit: afkitten sanitaire toestellen 
(zichtwerk) door bouwkundige aannemer. 

− Afwerken inbouwreservoirs closetcombinaties met de juiste beplating door UMBS. 
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23.7 Indicatie van toegepaste materialen 
 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte + Badkamer(type A) 
Wandcloset met zitting 
Sphinx 
Econ II 
aan inbouw wc-element / op closetpot 
 
       

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte + Badkamer(type A) 
WC-element (inbouw) 
Grohe 
Rapid-S 
tegen de wand 
 
 
 

            
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte + Badkamer(type A) 
Frontbedieningspaneel 
Grohe 
Arena/C 
aan wc-element 
 

          

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte 
Fonteinbak 
Sphinx 
Econ II 40cm 
aan de wand 
 
 

        

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Toiletruimte 
Toiletkraan 
Grohe 
Costa-L 20.404 
op fonteinbak 
 
 
 

         
Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer 
Wastafel 
Sphinx 
Econ II 60cm 
aan wand 
 
 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer 
Wastafelmengkraan 
Grohe 
Costa-L 21.337 
op de wastafel 
 
 
 

        

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer 
douchemengkraan thermostatisch 
Grohe 
Grohtherm 800 
aan de wand 
 
 
 

 

 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Badkamer / Doucheruimte 
Glijstangset 
Grohe 
Tempesta New II 27.598 
aan de wand 
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VENTILATIETECHNIEK 
 

24.1 Algemeen 
 
24.1.1 Installatieberekening 

− Luchtkanalenberekening met als uitgangspunt NEN 1087. 

− Luchtsnelheid in hoofdkanalen ten hoogste 5 m/s. 

− Luchtsnelheid in aftakkingen naar rooster 3 m/s. 

− Inregeling/inmeten luchthoeveelheden bij afmontage per woningtype waarbij steekproefsgewijs 
controlemetingen worden verricht. 

 
24.1.2 Voorzieningen die in de prijs van de overige disciplines zijn opgenomen 

− Elektrische voorziening t.b.v. de ventilatieunits. (ET) 

− Standenschakelaars. (ET) 
 

24.2 Installatie 
 
24.2.1 Ontwerp 

− De woningen worden voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem (wtw) volgens bouwbesluit en 
NEN 1087/berekening systeem D (mechanisch afzuigen en luchttoevoeren). 

− De installatie is ontworpen als afzuigsysteem voor de badkamer, toiletruimte, keuken, berging en 
luchttoevoeren in de verblijfsruimten. 

 
24.2.2 Unit 

− In de berging wordt een wtw-unit aan een voldoende stevige wand gemonteerd. 

− De wtw-unit is voorzien van een bypass voor de nacht-/vrije koeling. 

− De regeling vindt plaats middels een 4-standenschakelaar met filterindicatie in de keuken. 
 
24.2.3 Ventilatiekanalen 

− Wanddikte kanalen volgens LUKA norm.  

− De ventilatiekanalen t.b.v. de afzuig- en toevoerventielen worden uitgevoerd als ronde spiraalgefelsde 
kanalen in het zicht, in combinatie met rechthoekige instortkanalen tussen de balken plafond 1e 
verdieping(type A) 

− De luchtafvoer van de wtw-unit wordt middels geïsoleerde kanalen aangesloten op een dakdoorvoer, 
welke wordt aangeleverd tbv de dakdekker. 

− De luchttoevoer van de wtw-unit wordt middels geïsoleerde kanalen versleept en aangesloten op een 
geveldoorvoer 

 

24.2.4 Toegepaste materialen  

Materiaal    Fabricaat  Type 

• WTW-unit:    Brink   Excellent 

• afzuigventiel:   Zehnder   STK 

• toevoerventiel:   Zehnder   Luna S 

• ventilatie kanalen:   Kennemer  Sendzimir verzinkt 

• dakdoorvoer:   Burgerhout  HR WTW 

• geveldoorvoer   Bergschenhoek  US-AV (ntb Ral kleur) 
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24.3 Indicatie van toegepaste materialen 
 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Berging 
WTW-unit 
Brink 
Excellent 
Wand 
 
 
 

        

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Berging 
WTW-unit 
Brink 
4-standen met filterindicatie 
Wand 
 
 
 

      

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Keuken / toiletruimte / badkamer / berging 
Afzuigventiel 
Zehnder 
STK 
Plafond / wand 
 
 

      

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Woonkamer / slaapkamers 
Toevoerventiel 
Zehnder 
Luna S 
Plafond / wand 
 
 
 

        
 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Gevel 
Gevelrooster luchttoevoer 
Bergschenhoek 
US-AV 
Gevel 
 
 
 

         
 

Toepassing/ruimte 
Product 
Fabricaat 
Type 
Montage 

Dak 
Dakdoorvoer luchtafvoer 
Ubbink 
HR-WTW 
Platte dak 
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 
 

 

 
  

INTERIEUR MATERIAAL KLEUR/TYPE/SOORT AFW ERKING OPMERKINGEN

BINNENDEUREN/KOZIJNEN

Binnenkozijnen Svedex Alpine wit

Binnendeuren Svedex Alpine wit

Meterkast Jonka W it

Hang en sluitwerk Aluminium Hoppe Londen F1

W OONKAMER

Vloer Beton Grijs Glad afgewerkt

W anden Fermacellplaten/gipsplaten Behangklaar

Plafond Spuitwerk W it Spac spuitwerk

Plinten zijn nvt

HAL + TRAPOPGANG

Vloer Beton Grijs Glad afgewerkt

W anden Fermacellplaten/gipsplaten Behangklaar

Verlaagd plafond Agnes One Step W it

Plinten zijn nvt

Trappen Treden: vurenhout / stootborden: MDF W it Gegrond

Leuningen Hardhout rond 38mm W it Gegrond

Aftimmering trapgaten Multiplex 12mm W it Gegrond

SLAAPKAMER

Vloer Beton Grijs Glad afgewerkt

W anden Fermacellplaten/gipsplaten Behangklaar

Plafond Spuitwerk W it Spac spuitwerk

Plinten zijn nvt

TOILET

Vloer Tegels 45x45cm Antraciet Kaleido Grigio N

W anden Fibo Trespo 3091 W it hoogglans M63 Tegelmotief 60x30cm

Verlaagd plafond type A Agnes One Step W it

Plafond type B Spuitwerk W it Spac spuitwerk

Afdekplaat toiletombouw Anda kunststeen Zwart

Dorpel Kunststeen Zwart

Kitwerk Grijs Voeg langs vloer

BADKAMER

Vloer Tegels 45x45cm Antraciet Kaleido Grigio N

Vloer t.p.v. douchegedeelte Tegels 15X15cm Antraciet Kaleido Grigio N

W anden Fibo Trespo 3091 W it * hoogglans M63 i.c.m.  

2204 cracked cement 

* met tegelmotief 

60x30cm

Plafond Spuitwerk W it Spac spuitwerk

Afdekplaat toiletombouw Anda kunststeen Zwart

Dorpel Kunststeen Zwart

Plinten Vloertegels hoog ca. 20cm Antraciet Kaleido Grigio N

Kitwerk Grijs Voeg langs vloer
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EXTERIEUR MATERIAAL KLEUR/TYPE/SOORT AFW ERKING OPMERKINGEN

GEVELBEKLEDING

Geveldelen Lodgepole pine ST Chalet Brown Cape Cod Products

Steenstrips Gezaagde baksteen waalformaat 68 Safora E-board Klasse 1 Vandersanden

Koppelprofielen, lekdorpels Aluminium Anthraciet RAL 7016

Hekwerken Staal Anthraciet RAL 7016 Poedercoating

DAKBEDEKKING

Dakbedekking APP bitumen Zwart

Daktrimmen Aluminium Anthraciet RAL 7016

GEVELKOZIJNEN

Kozijnprofielen Kunststof Teha Image Line S9000 Buiten: anthraciet RAL 7016 PMMA kleurlaag

Binnen: wit Glad

Deur- en raamprofielen Kunststof Teha Image Line S9000 Buiten: anthraciet RAL 7016 PMMA kleurlaag

Binnen: wit Glad

Onderdorpel deurkozijn Kunststeen Zwart DTS

Beglazing Tripple glas (U=0,6 W /m2.K) Saint Gobain Climatop XN

Brandwerende beglazing Brandwerend isolatieglas (U=1,1 W /m2.K) Saint Gobain Contraflam Lite 30 Dikte: 6-15-13mm

Sandwichpanelen deuren Trespa Buiten:  kleur A25.8.1 Anthraciet Dikte 3-40-3mm

Trespa Binnen: kleur A05.0.0 W it

Scharnieren Aluminium Blank

Beslag Aluminium Blank

W aterslagen Aluminium Anthraciet RAL 7016

Vensterbanken Anda kunststeen W it Op vloerniveau

W erzalit W it Op niveau borstwering
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GARANTIES 
 
 

STABU ONDERDEEL SWK OPMERKINGEN 

    

24 Plaatmateriaal gevels 6  

25 Metaalconstructiewerk 6  

30 Kunststof kozijnen 5  

30 Hang en sluitwerk 1  

32 Hekwerken (aluminium of staal) 2  

33 Bitumineuze dakbedekking 3 Zonder onderhoudscontract 

34 Isolerende beglazing 3  

36 Voegafdichtingen 6 Incl. verwerking 

40 Stucwerk en spuitwerk 0,5 Meer dan normale verkleuring 

40 Stucwerk en spuitwerk 2 Hechting, afschilvering, scheurvorming 

41 Tegelwerk 6  

44 Wand- en plafondafwerkingen 2  

51 Binnenriolering 6 Tot 50cm buiten gevel 

52 Waterinstallaties 2  

55 Sanitair 1  

60 Verwarmingsinstallaties 2  

61 Natuurlijke en mechanische ventilatie 2  

70 Elektrische installaties 2  

    

 


