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-
PROJECTNAAM
MIJNSCHUURWONING

-
ONDERDEEL
PLATTEGROND NIVO 0

-
SCHAAL
1:100

-
FORMAAT
A4

N.B.:

* tekeningen zijn nog onder voorbehoud van de gevolgen van 
  constructies en installaties (muurdiktes en schachten)

* n.t.b.: afzuig- en inblaaspunten ventilatie

* n.t.b.: VW-unit, vloerverwarmingbediening + radiatoren n.a.v. transmissieberekening

* alle maten zijn circa maten in mm. 

* wanddiktes buitenwand afhankelijk van te kiezen energieconcept, binnenmaten conform tekening

* hoogtemaatvoering en constructie(details) zijn indicatief getekend

* n.t.b. electra conform technische omschrijving

* pv cellen ntb afhankelijk van orientatie woning

TYPE KELSTRUP



-
PROJECTNAAM
MIJNSCHUURWONING

-
ONDERDEEL
PLATTEGROND NIVO 1

-
SCHAAL
1:100

-
FORMAAT
A4

N.B.:

* tekeningen zijn nog onder voorbehoud van de gevolgen van 
  constructies en installaties (muurdiktes en schachten)

* n.t.b.: afzuig- en inblaaspunten ventilatie

* n.t.b.: VW-unit, vloerverwarmingbediening + radiatoren n.a.v. transmissieberekening

* alle maten zijn circa maten in mm. 

* wanddiktes buitenwand afhankelijk van te kiezen energieconcept, binnenmaten conform tekening

* hoogtemaatvoering en constructie(details) zijn indicatief getekend

* n.t.b. electra conform technische omschrijving

* pv cellen ntb afhankelijk van orientatie woning
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TYPE KELSTRUP



-
PROJECTNAAM
MIJNSCHUURWONING

-
ONDERDEEL
DOORSNEDE

-
SCHAAL
1:100

-
FORMAAT
A4

N.B.:

* tekeningen zijn nog onder voorbehoud van de gevolgen van 
  constructies en installaties (muurdiktes en schachten)

* n.t.b.: afzuig- en inblaaspunten ventilatie

* n.t.b.: VW-unit, vloerverwarmingbediening + radiatoren n.a.v. transmissieberekening

* alle maten zijn circa maten in mm. 

* wanddiktes buitenwand afhankelijk van te kiezen energieconcept, binnenmaten conform tekening

* hoogtemaatvoering en constructie(details) zijn indicatief getekend

* n.t.b. electra conform technische omschrijving

* pv cellen ntb afhankelijk van orientatie woning

bk dak ca 4650+

ok goot ca. 2450+

peil = 0 
(+/- 15 cm boven maaiveld) 

bk goot ca 2785+ 

bk kozijn ca. 2400+
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TYPE KELSTRUP



-
PROJECTNAAM
MIJNSCHUURWONING

-
ONDERDEEL
VOORGEVEL

-
SCHAAL
1:100

-
FORMAAT
A4

N.B.:

* tekeningen zijn nog onder voorbehoud van de gevolgen van 
  constructies en installaties (muurdiktes en schachten)

* n.t.b.: afzuig- en inblaaspunten ventilatie

* n.t.b.: VW-unit, vloerverwarmingbediening + radiatoren n.a.v. transmissieberekening

* alle maten zijn circa maten in mm. 

* wanddiktes buitenwand afhankelijk van te kiezen energieconcept, binnenmaten conform tekening

* hoogtemaatvoering en constructie(details) zijn indicatief getekend

* n.t.b. electra conform technische omschrijving

* pv cellen ntb afhankelijk van orientatie woning

TYPE KELSTRUP

bk dak ca 4650+

ok goot ca. 2450+

peil = 0 
(+/- 15 cm boven maaiveld) 

bk goot ca 2785+ 

bk kozijn ca. 2400+

opgeklampte
deur



bk dak ca 4650+

ok goot ca. 2450+

peil = 0 
(+/- 15 cm boven maaiveld) 

bk goot ca 2785+ 

bk kozijn ca. 2400+

-
PROJECTNAAM
MIJNSCHUURWONING

-
ONDERDEEL
ZIJGEVEL (ENTREEZIJDE)

-
SCHAAL
1:100

-
FORMAAT
A4

N.B.:

* tekeningen zijn nog onder voorbehoud van de gevolgen van 
  constructies en installaties (muurdiktes en schachten)

* n.t.b.: afzuig- en inblaaspunten ventilatie

* n.t.b.: VW-unit, vloerverwarmingbediening + radiatoren n.a.v. transmissieberekening

* alle maten zijn circa maten in mm. 

* wanddiktes buitenwand afhankelijk van te kiezen energieconcept, binnenmaten conform tekening

* hoogtemaatvoering en constructie(details) zijn indicatief getekend

* n.t.b. electra conform technische omschrijving

* pv cellen ntb afhankelijk van orientatie woning

TYPE KELSTRUP



aanzicht pui

bk dak ca 4650+

ok goot ca. 2450+

peil = 0 
(+/- 15 cm boven maaiveld) 

bk goot ca 2785+ 

bk kozijn ca. 2400+

-
PROJECTNAAM
MIJNSCHUURWONING

-
ONDERDEEL
ACHTERGEVEL

-
SCHAAL
1:100

-
FORMAAT
A4

N.B.:

* tekeningen zijn nog onder voorbehoud van de gevolgen van 
  constructies en installaties (muurdiktes en schachten)

* n.t.b.: afzuig- en inblaaspunten ventilatie

* n.t.b.: VW-unit, vloerverwarmingbediening + radiatoren n.a.v. transmissieberekening

* alle maten zijn circa maten in mm. 

* wanddiktes buitenwand afhankelijk van te kiezen energieconcept, binnenmaten conform tekening

* hoogtemaatvoering en constructie(details) zijn indicatief getekend

* n.t.b. electra conform technische omschrijving

* pv cellen ntb afhankelijk van orientatie woning

TYPE KELSTRUP



-
PROJECTNAAM
MIJNSCHUURWONING

-
ONDERDEEL
ZIJGEVEL (TUINZIJDE)

-
SCHAAL
1:100

-
FORMAAT
A4

N.B.:

* tekeningen zijn nog onder voorbehoud van de gevolgen van 
  constructies en installaties (muurdiktes en schachten)

* n.t.b.: afzuig- en inblaaspunten ventilatie

* n.t.b.: VW-unit, vloerverwarmingbediening + radiatoren n.a.v. transmissieberekening

* alle maten zijn circa maten in mm. 

* wanddiktes buitenwand afhankelijk van te kiezen energieconcept, binnenmaten conform tekening

* hoogtemaatvoering en constructie(details) zijn indicatief getekend

* n.t.b. electra conform technische omschrijving

* pv cellen ntb afhankelijk van orientatie woning

bk dak ca 4650+

ok goot ca. 2450+

peil = 0 
(+/- 15 cm boven maaiveld) 

bk goot ca 2785+ 

bk kozijn ca. 2400+

zonnepanelen
aantal en plaatsing ntb

TYPE KELSTRUP
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