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trekbalk langs gevel

- Trappen: 
 
 
 
- Balustraden: 
 

- optrede (O) = 187,25 mm (16 x O = 3000 mm) -1e trap; 
- optrede (O) = 184,37 mm (16 x O = 2950 mm) - 2e trap 
- aantrede (A) = 220 mm; 
- conform Bouwbesluit 2012, paragraaf 2.3.1; 
- hoogte = 1000+ vloer (geen opstapmogelijkheden tussen 200+ en 700+ vloer); 
- tot 700+ vloer geen openingen groter dan 100 mm; 
- tussen vloer en balustrade geen openingen groter dan 50 mm. 

RENVOOI
ALGEMEEN 
 
- Constructie uitvoeren volgens nader te overleggen berekeningen en tekeningen van de constructeur; 
   (inclusief verankeringen en positionering van de noodoverlopen) 
- De woningen worden voorzien van een luchtwarmtepomp, t.b.v verwarming en warmwater. 
- Ventilatie uitvoeren volgens NEN 1087 zie berekeningen en tekeningen  
   de woningen worden voorzien van mechanische afvoer en natuurlijke toevoer d.m.v. ZR roosters. 
- De woningen worden voorzien van vloerverwarming, en een elektrische radiator in de badkamer 
- Riolering en hemelwaterafvoer uitvoeren als gescheiden systeem ,  
   volgens NEN 3215 en NTR 3216 
- Water installatie uitvoeren volgens NEN 1006; 
- Electrische installatie uitvoeren volgens NEN 1010 en NPR 5310; 
- Meterkast uitvoeren volgens NEN 2768; 
- Het gehele bouwwerk is voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk volgens NEN 5087/5096 
   Politie Keurmerk Veilig Wonen - weerstandsklasse 2. 
- Binnendeuren  dagmaat = 900 x 2300 mm (tenzij anders is aangegeven); 
- Sanitaire ruimten voorzien van vloer- en wandtegelwerk. Wandtegels tot minimaal 2100+ vloer; 
- Beglazing uitvoeren volgens NEN 3569;  
  (bijvoorbeeld bij glas onder 850+ vloer: gehard glas toepassen)
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Onderdeel Materiaal Kleur 
 
metselwerk plint baksteen handvorm w.f. zwart mangaan (D1718) 
gevelmetselwerk baksteen handvorm w.f. oranje gereduceerd (E1032) 
voegwerk specie grijs 
kozijnen hout geschilderd wit 
ramen en deuren hout geschilderd blauwgrijs 
ventilatierooster aluminium in kleur kozijn of raam  
hwa pvc of zink grijs 
dakgoten zink naturel 
overstek hout geschilderd wit 
betimm. tussen kozijn en goot hout geschilderd ± als metselwerk of grijs 
dakbedekking schuindak keramische dakpannen antraciet mat 
dakramen aluminium grijs

Materialen en kleuren
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Werk: 12 stuks 0 op de meter woningen te waarder
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