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b.k. vloer: 2837 + P

b.k. vloer: PEIL = 0

Aanzicht 1:20Doorsnede 1:20

opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB 38x140 mm HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels 10 x 40 mm, kleur zwart
- horizontaal regelwerk 28*59 mm, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen n.t.b.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart

Dakopbouw (binnen-buiten) Rc=6,0 m2 K / W :
- gipsplafond plaat,  afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B
- plafondregels, 28 x 59 mm
- zone vloerbalken, (71 x 196 mm HOH 571 mm, conform opgave constructeur)
- vuren vloerdelen, 18 mm
- hoogwaardige isolatieplaat, minimaal 140 mm dik (afschot dak in isolatieplaat)
- dakbedekking (kleur zwart)
- grindlaag, kleur antraciet / zwart

opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,
- schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB 38x140 mm HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels 10 x 40 mm, kleur zwart
- horizontaal regelwerk 28*59 mm, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart

VLOEROPBOUW (bi-bui): Rc vloer: 5.00 (m2*K)/W
- vloerafwerking betonvloer met vloerverwarming, 70 mm: POLIJSTEN, kleur n.t.b.
  vloerverwarming in constructieve vloer
- CONSTRUCTIEVE betonvloer(constructieve ps combinatievloer, 210 mm, conform opgave constructeur)
- kruipruimte

opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB 38x140 mm HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels 10 x 40 mm, kleur zwart
- horizontaal regelwerk 28*59 mm, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen n.t.b.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart

VLOEROPBOUW
- zwaluwstaart vloer met betonvloer (gepolijst), 85 mm
vloerverwarming in deze vloerzone
- vuren vloerdelen, 18 mm
- zone vloerbalken, 71 x 221 mm HOH 600, conform opgave constructeur

Goothoogte: 5600 + P = 5700 + MV
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1 opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels, kleur zwart
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen n.t.b.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
2 aluminium daktrim, kleur zwart, RAL 9005
3 dakbedekking, kleur zwart
4 multiplex WPB plaat, 25 mm
5 grindbed
6 Dakopbouw (binnen-buiten) Rc=6,0 m2 K / W :

- gipsplafond plaat,  afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B
- plafondregels
- zone vloerbalken, (HOH 571 mm, conform opgave constructeur)
- vuren vloerdelen, 18 mm
- hoogwaardige isolatieplaat, minimaal 140 mm dik (afschot dak in isolatieplaat)
- dakbedekking (kleur zwart)
- grindlaag, kleur antraciet / zwart

o.k. plafond: 5336 + P 
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1 opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels 1, kleur zwart
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen n.t.b.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
2 ventilatieopening minimaal 17 mm
3 stelkozijn,
4 waterkerende folie, kleur zwart
5 bovendorpel kozijn, hout, kleur zwart, RAL 9005
6 aluminium hoeklijn, kleur zwart, RAL 9005
7 dubbelglas, U-waarde 1.1, opbouw conform opgave glasleverancier
8 VLOEROPBOUW

- zwaluwstaart vloer met betonvloer (gepolijst), 85 mm
vloerverwarming in deze vloerzone
- vuren vloerdelen, 18 mm
- zone vloerbalken, HOH 600, conform opgave constructeur

9  2 mm geschaafd, constructieve balk boven kozijn
10 gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B

constructieve OSB plaat, 11 mm
11 aluminium hoeklijn, kleur zwart RAL 9005
12 ventilatierooster DUCOTOP 50 ZR, kleur zwart, RAL n.t.b.
13 aluminium strip, kleur zwart RAL 9005
14 draaikiep deel, hout, kleur zwart, RAL 9005
15 aluminium strip, kleur zwart RAL 9005

1

12

o.k. plafond: 2734 + P 

b.k. vloer: 2837 + P
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1 draai kiep deel, hout, kleur zwart, RAL 9005
2 aluminium deel, coaten in kleur zwart, RAL 9005
3 kozijn draai kiep deel, hout, kleur zwart, RAL 9005
4 aluminium strip, kleur zwart RAL 9005
5 multiplex vuldeel, 25 mm
6 stelkozijn draai kiep raamkozijn,
7 opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :

- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,
- schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels, kleur zwart
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
8 aluminium hoeklijn, kleur zwart, RAL 9005
9 aluminium vloerplint, kleur wit, RAL n.t.b.
10 flexibele randafwerking betonvloer, 5 mm (géén EPS)

bovenzijde afkitten, kleur n.t.b.
11 tochtdichting tussen kantplank en HSB
12 BLAUWPLAAT kantplank, antraciet, 15mm vezelplaat - 30 mm isolatie
13 multiplex toepassen als randkist
14 waterkerende folie
15 mulgbed
16 foamglass isolatie, 30 mm
17 EPS isolatie funderingsbalk
18 betonnen funderingsbalk,

afmetingen, wapening conform opgave constructeur
19 funderingspaal met betonnen oplegger,

afmetingen conform opgave constructeur
20 VLOEROPBOUW (bi-bui): Rc vloer: 5.00 (m2*K)/W

- vloerafwerking betonvloer met vloerverwarming, 70 mm: POLIJSTEN, kleur n.t.b.
  vloerverwarming in constructieve vloer
- CONSTRUCTIEVE betonvloer(constructieve ps combinatievloer, 210 mm, conform
opgave constructeur)
- kruipruimte

21 zandbed, 50 mm

b.k. vloer: PEIL = 0
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1 dubbelglas, U-waarde 1.1, opbouw conform opgave 
glasleverancier

2 draaikiep deel, hout, kleur zwart, RAL 9005
3 aluminium hoeklijn, kleur zwart RAL 9005
4 kozijn, kleur zwart, RAL 9005
5 stelkozijn,
6 hwa
7 aluminium strip, kleur zwart RAL 9005

8 opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,
schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld 
   met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels, kleur zwart
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x 
 aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart

6
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b.k. dakrand: 3800 + P 

1 Dakopbouw (binnen-buiten) Rc=6,0 m2 K / W :
- zone vloerbalken, (HOH 600, conform opgave constructeur)
- vuren vloerdelen, 18 mm
- hoogwaardige isolatieplaat, minimaal 140 mm dik (afschot dak in 
  isolatieplaat)
- dakbedekking (kleur zwart)
- grindlaag, kleur antraciet / zwart

2 multiplex WPB plaat, 25 mm
3 dakbedekking, kleur zwart
4 aluminium daktrim, kleur zwart, RAL 9005
5 opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :

- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,
  schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels, kleur zwart
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
6 multiplex WPB plaat, 25 mm
7 grindbed
8 2 mm geschaafd, constructieve balk boven kozijn
9 gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,  schilderklaar KLASSE B

- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie

10 gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B
11 gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B

- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie



o.k. plafond: 2175 + P 
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b.k. dakrand: 2500 + P 
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1 Dakopbouw (binnen-buiten) Rc=5,0 m2 K / W :
- gipsplafond plaat,  afmessen, schuren en plamuren,
   schilderklaar KLASSE B
- zone vloerbalken, (HOH 600, conform opgave constructeur)
- underlayment, 18 mm
- hoogwaardige isolatieplaat, minimaal 76 mm dik (afschot dak in i
  solatieplaat)
- dakbedekking (kleur zwart)
- grindlaag, kleur antraciet / zwart

2 multiplex WPB plaat, 25 mm
3 dakbedekking, kleur zwart
4 aluminium daktrim, kleur zwart, RAL 9005
5 Betimmering gevelhout op deur:

- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
6 2 x 60 x 121 mm, conform opgave constructeur
7 aluminium hoeklijn, kleur zwart, RAL 9005
8 ALUPLEX DEURPROFIEL, kleur zwart RAL 9005
9 Betimmering gevelhout op deur:

- horizontaal regelwerk 28*59 mm, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
10 aluminiumstrip, kleur zwart RAL 9005
11 tochtdichte aansluiting staal kozijn en kitafwerking, kleur zwart

wapening conform opgave constructeur
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1 Betimmering gevelhout op deur:
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
2 ALUPLEX DEURPROFIEL, 56 mm, kleur zwart RAL 9005
3 kozijn, onderdorpel LUVEMA blackstone, kleur zwart RAL 9005
4 kozijn, onderdorpel LUVEMA blackstone, kleur zwart RAL 9005
5 vezelcementplaat 18 mm
6 mulgbed
7 waterkerende folie
8 90 mm hoogwaardige isolatie
9 multiplex plaat beeindiging betonvloer, 9 mm
10 foamglass isolatie, 30 mm
11 betonnen funderingsbalk

wapening conform opgave constructeur
12 EPS isolatie funderingsbalk
13 funderingspaal met betonnen oplegger,

afmetingen conform opgave constructeur
14 VLOEROPBOUW (bi-bui): Rc vloer: 5.00 (m2*K)/W

- deurmat 10mm (plaatselijk)
- OSB plaat 19mm (plaatselijk)
- vloerafwerking betonvloer met vloerverwarming,
  70 mm: VLINDEREN, kleur n.t.b. vloerverwarming in constructieve vloer
- CONSTRUCTIEVE betonvloer(constructieve ps combinatievloer,
  210 mm, conform opgave constructeur)
- kruipruimte

15 zandbed, 50 mm
16 flexibele randafwerking betonvloer, 5 mm (géén EPS)

bovenzijde afkitten, kleur n.t.b.
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1 opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren, schilderklaar KLASSE B / 
  meubelplaat kast (13 mm)
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels, kleur zwart
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart

2 3
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2 houten kozijn, kleur zwart RAL 9005
3 voordeur, aluplex, 56 mm, kleur zwart, RAL 9005
4 Betimmering gevelhout op deur:

- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm.
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x 
 aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart
5 voordeur, aluplex, kleur zwart, RAL 9005
6 houten kozijn, kleur zwart RAL 9005
7 waterkerende folie, kleur zwart
8 kozijn, hout, kleur zwart, RAL 9005

9 draaikiep deel, hout, kleur zwart, RAL 9005
10 meubelplaat kast 13 mm
11 meubelplaat kast, 18 mm
12 aluminium hoeklijn, kleur zwart RAL 9005
13 schoonloopmat voordeur, verzonken in vloer, kleur zwart, RAL 

9005
14 aluminium hoeklijn, kleur zwart RAL 9005
15 gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,

schilderklaar KLASSE B
16 aluminium hoeklijn, kleur wit, RAL n.t.b.
17 kozijn binnendeur, hardhout, kleur wit, RAL n.t.b.
18 vlakke stompe deur, volspaan. schilderen in wit, RAL n.t.b.
19 aluminium strip, 55 x 2 mm, kleur zwart RAL 9005
20 stelkozijn, hout
21 gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,

schilderklaar KLASSE B
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1 houten deel schuifpui, 67 x 139 mm, kleur zwart RAL 9005
2 houten eindstijl schuifpui (schuift mee met schuifdeel)

65 x 72 mm, kleur zwart, RAL 9005
3 houten deel schuifpui, 67 x 139 mm, kleur zwart RAL 9005
4, 5 dubbelglas, U-waarde 1.1,

opbouw conform opgave glasleverancier
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1 opbouw binnen naar buiten WAND Rc=3,2 m2 K / W :
- gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,
   schilderklaar KLASSE B
- constructieve OSB plaat, 11 mm
- dampremmende folie
- HSB HOH conform opgave constructeur, ingevuld met isolatie
- dampopen waterkerende folie, kleur zwart
- tengels, kleur zwart
- horizontaal regelwerk, kleur zwart
- Waxedwood, dikte 18 mm:

-vuren fijnbezaagd
-breedte houten delen: 95 mm
-voeg 10 mm 
-kleur Woodstain FK-2015-005 EBBEN , 2x aangebracht

- let op, alle bevestigingsmiddelen houtdelen, rvs, kleur zwart

2 dubbelglas, U-waarde 1.1, opbouw conform opgave glasleverancier
3 aluminium hoeklijn, 15 x 25 x 1 mm, kleur zwart, RAL 9005
4 houten kozijn schuifpui, 67 x 139 mm, kleur zwart RAL 9005
5 stelkozijn schuifpui, 38 x 94 mm
6 houten afwerking, zwart geschilderd
7 gipsplaat, afmessen, schuren en plamuren,

schilderklaar KLASSE B
OSB plaat, 11 mm
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