
Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel

bouwnr. 31

woningtype: Piemontese

bouwnr. 32

woningtype: Piemontese

bouwnr. 32

woningtype: Piemontese

bouwnr. 31

woningtype: Piemontese bouwnr. 31

bouwnr. 32
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enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel
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begane grond
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Renvooi

enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep
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vw
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enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
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aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data
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aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm
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WTW afzuigventiel
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WTW inblaasventiel
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enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie
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positie verdeler vloerverwarming
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tweede verdieping
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bouwnr. 32
woningtype: Piemontese
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enkele schakelaar

serie schakelaar

wisselschakelaar

rookmelder

deurbeldrukker

enkele wandcontactdoos 

dubbele wandcontactdoos 

schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm
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WTW inblaasventiel
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schel

WTW inblaasventielcentraaldoos plafond

positie warmtepomp

WTW unit

meterkast

hemelwaterafvoerhwa

wandarmatuur

enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap 

enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep

kk

azk

vw

wm
enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine op aparte groep

aansluitpunt bedraad thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. televisie

aansluitpunt data

aansluitpunt onbedraad

aansluitpunt onbedraad t.b.v. boiler
boiler

aansluitpunt onbedraad t.b.v. elec. koken
ek

aansluitpunt onbedraad t.b.v. thermostaat
th

aansluitpunt bedraad t.b.v. mechanische ventilatie
mv

enkele wandcontactdoos perilex t.b.v. mv-box

aansluitpunt bedraad 230V

enkele wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid 

wisselschakelaar, 2-voudige uitvoering

Elektrische installatie verwarming- en waterinstallatie

ventilatie installatie

wp

positie verdeler vloerverwarming

WTW

positie buitenunit warmtepompWB

positie wasmachinewm

positie wasdrogerwd

WTW afzuigventiel

WTW afzuigventiel

WTW inblaasventiel
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doorsnede Piemontese doorsnede Piemontese


	Sheets
	VK-B01-G01 - Gevelaanzichten               bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P00 - Begane grond                  bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P03 - Situatie                                               bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B02-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P00 - Begane grond                           bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P01 - 1e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P02 - 2e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P03 - Situatie                                  bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B03-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P00 - Begane grond                                        bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P01 - 1e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P02 - 2e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P03 - Situatie                                            bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B04-G01 - Gevelaanzichten                     bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P00 - Begane grond                           bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P01 - 1e verdieping                            bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P02 - 2e verdieping                            bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B04-P03 - Situatie                                  bouwnummer 18 t/m 21
	VK-B05-G01 - Gevelaanzichten                     bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P00 - Begane grond                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P01 - 1e verdieping                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P02 - 2e verdieping                          bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B05-P03 - Situatie                                  bouwnummer 22 t/m 24
	VK-B06-G01 - Gevelaanzichten                     bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P00 - Begane grond                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P01 - 1e verdieping                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P02 - 2e verdieping                          bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B06-P03 - Situatie                                  bouwnummer 25 t/m 28
	VK-B07-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 1 t/m 5
	VK-B07-P00 - Begane grond                                    bouwnummer 1 t/m 5
	VK-B07-P01 - 1e verdieping                      bouwnummer  1 t/m 5
	VK-B07-P02 - 2e verdieping                    bouwnummer  1 t/m 5
	VK-B07-P03 - Situatie                                      bouwnummer  1 t/m 5
	VK-BA-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P00 - Begane grond                  bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 33 en 34
	VK-BA-P03 - situatie                                             bouwnummer 33 en 34
	VK-BB-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P00 - Begane grond                  bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 35 en 36
	VK-BB-P03 - situatie                                        bouwnummer 35 en 36
	VK-BC-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P00 - Begane grond                  bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 29 en 30
	VK-BC-P03 - situatie                                        bouwnummer 29 en 30
	VK-BD-G01 - Gevelaanzichten                   bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P00 - Begane grond                  bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 31 en 32
	VK-BD-P03 - situatie                                        bouwnummer 31 en 32
	VK-D01 - Doorsneden Hereford, Chillingham en Lakenvelder              bouwnummer 6 t/m 28
	VK-D02 - Doorsneden Taurus
	VK-D03 - Doorsneden Rode Geus en Witrik
	VK-D04 - Doorsneden Piemontese
	VK-S-01 - Situatie

	Sheets
	VK-B01-P00 - Begane grond                  bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P01 - 1e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P02 - 2e verdieping                 bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B01-P03 - Situatie                                               bouwnummer 6 t/m 9
	VK-B02-P00 - Begane grond                           bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P01 - 1e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P02 - 2e verdieping                                       bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B02-P03 - Situatie                                  bouwnummer 10 t/m 13
	VK-B03-P00 - Begane grond                                        bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P01 - 1e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P02 - 2e verdieping                             bouwnummer 14 t/m 17
	VK-B03-P03 - Situatie                                            bouwnummer 14 t/m 17
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