Renvooi (materialen)

Renvooi (inrichting)

betonnen gevelelement

meterkast

Renvooi (symboolen)
mk-w / k

constructieve betonwand
houtskeletbouwwand

videofoon 1500+
hangend toilet

metalstud woningscheidend wand
metalstud binnenwand

wastafel

metalstud binnenwand
niet toegestaan om in te boren/zagen,
i.v.m. brandwerendheid
hier kunnen dus ook geen opties komen

geluidsscherm (verdiepingshoog)

beldrukker

b.d.
VF

enkelpolige schakelaar
wisselschakelaar

enkele wandcontactdoos met randaarde

serieschakelaar

dubbele wandcontactdoos met randaarde

kruisschakelaar

dubbele wandcontactdoos met randaarde

aansluitpunt bedraad

aansluitpunt onbedraad (loze leiding)
fontein

aansluitpunt bedraad

vloerverwarming verdeler

thermostaat

elektrische radiator

standenschakelaar ventilatie

L.L.

opstelplaats wasmachine

wm

opstelplaats WTW-unit

wtw

th

ventilatieventiel toevoer

mv

ventilatieventiel afvoer

betontegels
CO2 melder tbv WTW
houten vlonder

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
douche

mossedum dak

grasdak/bloembak

afz.

dubbele wandcontactdoos algemeen gebruik alg.
aansluitpunt kooktoestel (400V/16A)

schacht

CO2

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast

kook
kk

enkele wandcontactdoos t.b.v. combi/oven combi
enkele wandcontactdoos
t.b.v. vloerverwarming verdeler

vv

centraaldoos

R

rookmelder
aansluitpunt koud en warmwater
keukenzone
rand verblijfsgebied op basis van
daglicht (krijtstreepmethode)
deur voorzien van dranger
entree

grastegels
hemelwaterafvoer (extern)

OPMERKINGEN:
- Alle lengte-, breedte- en hoogtematen zijn gegeven in millimeters (mm).
- Alle aangegeven maten zijn indicatief. Aan de maatvoeringen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.
- Ventilatiesysteem volgens mechanische luchttoevoer en mechanische afvoer (WTW).
- De exacte positie en aantallen van de ventilatiepunten te bepalen naar aanleiding van ventilatie- en
capaciteitsberekeningen.
- Positie installatie is indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
- Voorzieningen tbv installaties zijn indicatief.
In uw berging zijn technische installaties aanwezig (wtw/vv).
Ook zullen hier diverse installaties opbouw zijn. Het is dus niet zo dat u deze
hele berging als bergruimte kunt benutten vanwege deze installaties.

hwa

positie, capaciteit en aantallen volg. opg. installateur
interne hemelwater is niet aangegeven maar wel aanwezig

Renvooi extra opties (symbolen)
mogelijke positie laadpaal
(plekken dichtbij wand kunnen de wanden gebruiken)

vaste positie extra/verplaatsen aansluiting
V300

optienummer comform optielijst

gebouw

datum

Blok A en B
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Renvooi

