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- keramische tegelpannen
- tengellatten min. 30x50 mm
- gutex onderdakplaten 22 mm
- dakspanten 4/22
- glaswolisolatie, 22 cm (isoconfort 35)
- dampscherm / damprem
- latwerk (elektrospouw)
- afwerking: gyplat met bepleistering of
gyproc

- vloerafwerking op chape
- akoestische isolatiemat
- (licht) isolerende uitvulling
- betonwelfsels volgens studie IR
- plafondbepleistering

750

- EPDM dakdichting
- PIR dakisolatie 12+6 cm
- dampscherm
- hellingschape à 2%
- gewelven volgens studie ingenieur
- plafondpleister

liftschacht

71

470

- dakdichting EPDM
- vloerafwerking op chape
- dakisolatie PIR 8+6 cm
- akoestische isolatiemat
- dampscherm
- (licht) isolerende uitvulling
- hellingschape
- betonwelfsels volgens studie IR
- betonwelfsels volgens studie IR - ETICS: EPS + sierpleister of steenstrips
- isolatie EPS met sierpleister of steenstrips

berging
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663
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cm
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200

Borstwering (or) gemeten vanaf afgewerkt vloerpas

stortbeton

prefab beton

RW(A)

opnamepunt foto

hoogte vloerpas t.o.v.
ref. punt

rookmelder

SW

vloerpas

R

KR

te slopen

gevelsteen
betonblok

snelbouwsteen
gewelf P+B

regenwater

X

afvalwater
fecaalwater

Dakbedekking
0) Golfplaten
1) Hellend dak: tegelpannen, grijs
2) Plat dak: EPDM
Goten en afleiders 3) PVC (ingewerkt)
4) Mansardedak: houten bakgoot
Gevelschrijnwerk 5a) Nieuw schrijnwerk: aluminium, zwart
5b) Bestaand schrijnwerk: staal, grijs
Gevelafwerking
6) ETICS, wit
7) Houten lamellen
8) Bestaande afwerking, wit geschilderd
9) Blauwe hardsteen
10) Aluminium dorpel
11) Blauwe hardsteen
Dorpel
Plint

gabariet buur nr. 101

530
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411
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400

233

- vloerafwerking
- chape
- 12 cm PUR isolatie, vlak geschuurd
- funderingsplaat volgens studie stabiliteit
- PE folie
- stabiele bodem / zandaanvulling
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