◄ 463 ►

◄ 593 ►

E2

kelder 2

th
E2

◄ 370 ►

◄ 409 ►

LL

◄ 194 ►

LL

◄ 255 ►

LL

slaapkamer

c.v.

kelder 1
E1

th

◄ 580 ►

◄ 580 ►

E1

◄ 296 ►
D

◄ 163 ►

th

inloopkast

C

◄ 298 ►

D

CAI

D

D1
D2

◄ 194 ►

◄ 92 ►

badkamer

toilet

◄ 142 ►

D1
D2

hal

koof plafond
t.b.v. leidingwerk

◄ 307 ►

A

C

LL
auto

B

lijngoot
B

WCD aan
plafond

A

◄ 582 ►

buitenberging

B

A

◄ 583 ►

inrit indicatief, zie situatietekening

Legenda
hoofdentree
doorsnede wand/ vloer/ dak

K02, K10, K12 metselwerk en voeg roodbruin
K01, K09, K11 metselwerk en voeg warm grijs

doorsnede binnenwand
rookmelder
elektrische radiator (met aansluiting)
vloerverdeler

K03 t/m K08 metselwerk en voeg beige
colorbel grijs
pleisterwerk

lucht toevoer ventiel, exacte aantallen en posities nader te bepalen
lucht afvoer ventiel, exacte aantallen en posities nader te bepalen
buitenkraan
h.w.a.
m.k.
w.a.
w.d.
w.p.
w.p.b.
w.t.w.

hemelwaterafvoer
meterkast
opstelplaats wasautomaat
opstelplaats wasdroger
warmtepomp
warmtepomp boiler
warmteterugwinningsunit

beglazing
beglazing gematteerd

Elektrapunten:
perilex 2-fase

wisselschakelaar met
wandcontactdoos

schakelaar
wisselschakelaar

plafondlichtpunt

Algemeen:

dubbele schakelaar

WLAN access point

De posities en aantallen van de m.v.-punten, afmetingen radiator &
dakdoorvoeren zijn indicatief;
nader te bepalen n.a.v. ventilatie- en capaciteitsberekening na keuze
indelingsvarianten.

enkele wandcontactdoos
enkele wandcontactdoos
opbouw

omvormer pv-panelen

* alle maten in centimeters
* kleine wijzigingen voorbehouden
* aan maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend
* positie installatiesymbolen zijn indicatief
* PV panelen en overige installaties zijn indicatief weergeven
* terrein en inrit indicatief, talud in het werk te bepalen
* de woning wordt voorzien van vloerverwarming

dubbele wantcontactdoos
opbouw
spatwaterdichte
wandcontactdoos

dubbele wantcontactdoos

schakelaar met
wandcontactdoos

LL

loze leiding

CAI

bedrade leiding

th

kamerthermostaat/
naregeling vloerverwarming
zwakstroom belinstallatie in m.k.,
schel in hal

beldrukker

projectomschrijving

12 Villa's Ambyerveld

project nr.

17004

gemeente Maasticht

blad nr.

VT02c

tekening fase

Verkoop

status

Definitief

tekening naam

Woningtype A1 / B1 - optie gastenverblijf souterrain

datum

19-01-2021

K01 t/m K02, K06 t/m K11

schaal | formaat

1:50 | A2
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