Park Hoog Lede te Vlaardingen
VERKOOPTEKENINGEN WONINGTYPE 13
IN DEELPLAN 10 BASIS
schaal
datum
tek.no.

: 1:50 / 1:200
: 1 mei 2020
: 06045-13-301

tek nr. omschrijving formaat

datum

-

a

b

c

algemeen
13-301

voorblad

A3

1 mei 2020

x
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tekeningenlijst

A3

''

x

13-303

renvooi

A3

''

x

woningtype 13
13-304

begane grond

A3

1 mei 2020

x

13-305

verdieping

''

''

x

13-306

zolder

''

''

x

13-307

doorsnede

''

''

x

13-308

voorgevel

''

''

x

13-309

rechter zijgevel

''

''

x

13-310

achtergevel

''

''

x

13-311

linker zijgevel

''

''

x

gevelaanzichten
13-312

kavel 16

A3

1 mei 2020

x

13-313

kavel 89

´´

´´

x

Park Hoog Lede te Vlaardingen
tekeningenlijst
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-302

installaties

elektra

draairichting

= enkele schakelaar

= MV box

= wisselschakelaar
= serieschakelaar

= rookmelder

= deur / draairaam (naar buiten)

= wandcontactdoos dubbel geaard

= afzuigpunt MV

= wandcontactdoos enkel geaard
= gecombineerde wandcontactdoos enkel geaard met een enkele schakelaar
= plafondlichtpunt / centraaldoos
= wandlichtpunt

overig

wm

= deur / draairaam (naar binnen)

= wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
= loze leiding

dr

dr

= plaatsmogelijkheid droger
mv
th
wm

= plaatsmogelijkheid wasmachine

bel

= loze leiding t.b.v. droger
= aansluitpunt mechanische ventilator unit
= thermostaat

= uitzetraam (naar buiten)

= zoemer deurbel
= beldrukker

mk

hwa

= keuken en installaties volgens
O-tekening keukenleverancier

= meterkast
= hemelwaterafvoer

= valraam (naar binnen)
cv verdeler
rad.

= positie verdeler vloerverwarming
= positie radiator
= vloerverwarming

= kruipluik

= draai-kiep raam (naar binnen)
wko

= Opstelplaats WKO installatie

Buffervat wko

optie
opstelplaats
300L boiler

= Opstelplaats buffervatWKO installatie

= Optie opstelplaats 300L boiler

Park Hoog Lede te Vlaardingen
De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen, en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

renvooi
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-303

hwa
K

◄ 3090 ►
G

loop

hwa

loop

G
loze leiding tbv CAI

K

garage

◄ 6196 ►

hwa

◄ 6500 ►

◄ 6240 ►

woonkamer

F

cv verdeler

◄ 2500 ►

13660

◄ 12880 ►

F

th

K

R

B

entree

bel

C
B

A
A

toilet
MV/CO2
R
D
E

mk

inrichting en installaties keuken
zie tekening keukenspecificatie

◄ 2880 ►

eetkeuken
D

E

◄ 6240 ►

hwa

◄ 1100 ►

hwa

◄ 2940 ►

bestrating tot aan
de erfafscheiding
400x600mm

6540

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen,
en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven
op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde
installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op
punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

begane grond
type 13
schaal 1:50
bouwnummer als getekend: 16
bouwnummer als gespiegeld: 89

Park Hoog Lede te Vlaardingen
woningtype 13 - begane grond
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-304

hwa

hwa
◄ 2600 ►

slaapkamer 3
◄ 3860 ►

slaapkamer 2

th

◄ 3110 ►

◄ 3570 ►

th

L

M

◄ 2370 ►

hekwerk
1000+
◄ 2500 ►

11260

M

◄ 3710 ►

◄ 2370 ►

◄ 3270 ►

badkamer

C

L

hekwerk
1000+

D
C

L

◄ 3770 ►

overloop

rad.

th

toilet
th

slaapkamer 1

◄ 2910 ►

◄ 3900 ►

slaapkamer 4

◄ 3640 ►

◄ 2530 ►

hwa

hwa

6540

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen,
en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven
op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde
installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op
punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

verdieping
type 13
schaal 1:50
bouwnummers als getekend: 16
bouwnummer als gespiegeld: 89

Park Hoog Lede te Vlaardingen
woningtype 13 - verdieping
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-305

◄ ca. 4035 ►

1500+

◄ ca. 2732 ►

hekwerk 1000+

◄ ca. 8705 ►

11260

2600+

overloop

rookmelder op een pendel
gemonteerd aan wand

hekwerk 1000+

D

D

techniek
wko

dr

dr

wm

wm

optie
opstelplaats
300L boiler

leidingen richting
schoorsteen zijn
in het zicht

Buffervat wko

PV-omv.

2600+

mv
cv verdeler

◄ ca. 1668 ►

1500+

6540

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen,
en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven
op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde
installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op
punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

zolder
type 13
schaal 1:50
bouwnummers als getekend: 16
bouwnummer als gespiegeld: 89

Park Hoog Lede te Vlaardingen
woningtype 13 - zolder
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-306

bk zoldervloer 5920 +

slaapkamer 2

badkamer

slaapkamer 1

bk verdiepingsvloer 2960 +

woonkamer
bk begane grondvloer PEIL= 0

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen, en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

eetkeuken

tek.no. : 06045 -13-307

1:50
schaal :

1 mei 2020

techniek

datum :

overloop

woningtype 13 - doorsnede

1500+

Park Hoog Lede te Vlaardingen

2600+

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0

6540

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen,
en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven
op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde
installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op
punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

voorgevel
type 13
schaal 1:50
bouwnummers als getekend: 16
bouwnummer als gespiegeld: 89

Park Hoog Lede te Vlaardingen
woningtype 13 - voorgevel
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-308

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0

11260

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen, en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

tek.no. : 06045 -13-309

1:50
schaal :

1 mei 2020

woningtype 13 - rechter zijgevel

datum :

schaal 1:50
bouwnummers als getekend: 16
bouwnummer als gespiegeld: 89

Park Hoog Lede te Vlaardingen

rechter zijgevel
type 13

bk zoldervloer 5920 +

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

loopdeur

loopdeur

bk begane grondvloer PEIL= 0

6540

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen,
en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven
op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde
installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op
punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

achtergevel
type 13
schaal 1:50
bouwnummers als getekend: 16
bouwnummer als gespiegeld: 89

Park Hoog Lede te Vlaardingen
woningtype 13 - achtergevel
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-310

PV-paneel

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0

13660

De exacte positie van installaties en installatiepunten kan om technische redenen, en/of regelgeving nog worden aangepast en staan indicatief weergegeven op deze tekening.
Dit geldt voor de exacte positie, aantallen en afmetingen van de benodigde installatie-onderdelen zoals radiatoren, boilers, verdelers van vloerverwarming,
schakelaars, lichtpunten, ventilatieroosters, rookmelders e.d.
Indien noodzakelijk kan BAM besluiten de installatie en/of technische ruimten op punten aan te passen t.o.v. de contracttekeningen.
Eventuele wijzigingen geven geen recht op financiële verrekening.

schaal :

1:50

tek.no. : 06045 -13-311

linker zijgevel
type 13

bk zoldervloer 5920 +

1 mei 2020

PV-paneel

aantal en positie is
indicatief

datum :

PV-paneel

aantal en positie is
indicatief

schaal 1:50
bouwnummers als getekend: 16
bouwnummer als gespiegeld: 89

PV-paneel

aantal en positie is
indicatief

woningtype 13 - linker zijgevel

PV-paneel

aantal en positie is
indicatief

Park Hoog Lede te Vlaardingen

PV-paneel

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0
type 13
16

voorgevel

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

bk zoldervloer 5920 +

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0

bk begane grondvloer PEIL= 0
type 13

type 13
16

16

linker zijgevel

rechter zijgevel

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0

loopdeur

loopdeur

type 13
16

achtergevel

Blok 1
kleur metselwerk per kavelnummer:
kavel 16
Andalucia

Park Hoog Lede te Vlaardingen
woningtype 13 - kavel 16
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:200

tek.no. : 06045 -13-312

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0
type 13
89

voorgevel

bk zoldervloer 5920 +

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

PV-paneel

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

aantal en positie is
indicatief

bk begane grondvloer PEIL= 0
type 13

type 13
89

89

linker zijgevel

rechter zijgevel

bk zoldervloer 5920 +

bk verdiepingsvloer 2960 +

bk begane grondvloer PEIL= 0

loopdeur

loopdeur

type 13
89

achtergevel

Blok 2
kleur metselwerk per kavelnummer:
kavel 89
Veldbrons gesinterd

Park Hoog Lede te Vlaardingen
woningtype 13 - kavel 89
datum :

1 mei 2020

schaal :

1:200

tek.no. : 06045 -13-313

