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details fundering-gevelaansluitingen en kozijnaansluitingen volgens SBR
zie bij dit werk behorende EPC berekening

Uitgangspunten :
Er dient te worden gebouwd overeenkomstig de voorschriften van het bouwbesluit 2012 laatste druk
Tekeningen zijn ten behoeve verkrijgen omgevingsvergunning.
De tekeningen en berekeningen worden voor aanvang van de bouw gemaakt. Tevens is het dikwijls dat er tijdens prijsvorming of
verdere uitwerking er een andere materiaal en/of leverancier keuze wordt gemaakt.
De principe details hebben hoofdzakelijk een estetische functie en dienen ter controle naar bouwondernemer/leverancier verzonden te worden.
Bouwondernemer draagt verantwoordelijk voor een degelijke uitvoering van details en regelgeving conform bouwbesluit 2012.
Bij eventuele verschillen of noodzakelijk afwijken van tekening en/of berekening voor of tijdens de bouw dit te melden.
Wij gaan ervan uit, dat diversen bescheiden door de bouwondernemer op elkaar worden gecontroleerd, en wijzen
verantwoordelijkheid van eventuele verschillen in detaillering en/of maatvoering zonder meer van de hand.
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multiplex exterieur op afschot
aluminium t^45mm daktrim geanodiseerd
dakbedekking doorzetten
4712-1ŵ------------

dakvloer 1*0=6,01712.K/W:
-dakbedekking

onderzijde wbp behandelen tegen vocht

hoogwaardige isolatie
-afschotlaag smeerlaag

houten rek stijlen 46 x 146mm h.o.h max 61 Omm

-dampremmende laag

+ beplating, bevestigen op dakvloer volgens constr.

-systeemvloer d=220mm volgens constr
-plafondafwerking volgens sva

waterdichte laag

4180+

Ŵ------waterdichte laag op afgeschuinde
harde isolatieplaat

stalen opvangconstructie volgens constr.

3960+

ŵ-------

385Ó+

koof tbv vitrage
n.t.b

3800+
3750+
aluminium zetwerk kleur n.t.b.
verlaagd plafond
gips/stucplaten,

luchtdichte tochtwering
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thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn
geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders

werk
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letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop

Dhr. S Mevr. Leenaars

volgens geldende normen en richtlijnen

Laagstraat 94
5121 ZH Rijen

(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)
Omschrijving :
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Opbouw begane grondvloer Rc- waarde BB 3.5 IT12K/W
- afwerking (derden) hoogte n.t.b.
- egale cement dekvloer 80mm voorzien van vloerverwarming

470

norm Cwl 6 vlakheidsklasse 1
- in het werk gestorte vloer d^20mm wapening vlgs constr.
i

- harde isolatie met gesloten cellen eps!50 d^50mm naden afplakken

270

aan brengen volgens technische specificatie leverancier
300

- waterwerende laag PE folie

thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn

- schoonzandpakket, lagen en verdichting vlgs constr.

geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders
letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop
volgens geldende normen en richtlijnen

houten stelkozijn op ondersteuningsvoorziening

(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)

definitieve aansluiting vlgs opgave gevelkozijn leverancier
luchtdichte tochtwering

aluminium L profiel in kleur kozijn
---------------PEIL = 0 = + NAP
dorpel 30 x 320mm hardsteen gezoet
aanzet lagenmaat
____________________________ ľ^ZZ__________

waterdichte laag

■H

isolatie met geslotencellen
trasraam klinkerkwaliteit of betonsteen

waterdichte laag

strook isdlatid meļ ges oterh cel en

open stootvoeg tbv afvoer evt. spouwvocht

0.600W
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thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn
geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders
letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop

dakvloer 1^0=6,01712.K/W:

volgens geldende normen en richtlijnen

-dakbedekking

(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)

-hoogwaardige isolatie
-afschotlaag smeerlaag
-dampremmende laag
-systeemvloer d=220mm volgens constr,

luchtdichte tochtwering

-plafondafwerking volgens sva

32Ō5+

b.kdaktrim

houten rek stijlen 46 x 146mm h.o.h max 61 Omm
+

beplating, bevestigen op dakvloer volgens constr.

2840+

2620+
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multiplex exterieur op afschot

î

270

dakvloer 1^0=6,Orrrê.K/W:
LU

-dakbedekking

aluminium h^45mm daktrim geanodiseerd

-hoogwaardige isolatie
32Ō5+ b.k daktrim

dakbedekking doorzetten
32244-

houten rek stijlen 46 x 146mm h.o.h max 61 Omm
+ beplating, bevestigen op dakvloer volgens constr

waterdichte laag + knelstrip
waterdichte laag op afgeschuinde
harde isolatieplaat
ruimte vn houden van valspecie

open stootvoeg tbv afvoer evt. spouwvocht

waterkerende laag (Ubiflex o.g.
in spouw opgezet

stalen opvangconstructie volgens constr.

platdak balklaag 71 x 171 mm h.o.h 610mm
vlgs constr.
houten rek stijlen 46 x 146mm
ventilatie

+

beplating

gipsplaatafwerking 4- stucwerkafwerking

garantie multiplex exterieur

luchtdichte tochtwenng
ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

werk

tekening

16-21

Project:

04

thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn

Gemeente Gilze Ä Rijen

geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders

Nieuwbouw vrijstaande woning
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letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop

Laagstraat ( naast nr 94)

1:5
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datum

volgens geldende normen en richtlijnen

Opdrachtgever:

Dhr. S Mevr. Leenaars

(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)
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Laagstraat 94
5121 ZH Rijen
Omschrijving :
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multiplex exterieur op afschot

dakvloer 1*0=6,01712.K/W:
dakbedekking

aluminium t^45mm daktrim geanodiseerd

hoogwaardige isolatie
afschotlaag smeerlaag
dampremmende laag

32Ò5+ b.k daktrim

dakbedekking doorzetten

systeemvloer d=220mm volgens constr.
plafondafwerking volgens sva

houten rek stijlen 46 x 146mm h.o.h max 61 Omm
+

beplating, bevestigen op dakvloer volgens constr

waterdichte laag + knelstrip
waterdichte laag op afgesch Lunde
harde isolatieplaat
ruimte vrijhouden van valspeçie
aluminium h^45mm daktrim geanodiseerd
open stootvoeg tbv afvoer e

. spouwvocht

waterkerende laag (Ubiflexo.
in spouw opgezet
iets terugplaatsten

garantie multiplex exterieur

oplegging vlgs leverancier
stalen opvangconstructie volgens constr

46 x 96mm h.cüvóTŪfnm

houten rek stijlen 46 x 146mm + beplating
gipsplaatafwerking + stucwerkafwerking

ventilatie

2430+

garantie multiplex exterieur

luchtdichte tochtwering
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Opbouw begane grondvloer Rc- waarde BB 3.5 rrrêK/W
- afwerking (derden) hoogte n.t.b.
- egale cement dekvloer 80mm voorzien van vloerverwarming
norm Cwl 6 vlakheidsklasse 1
140

- in het werk gestorte vloer dsl 20mm wapening vlgs constr.

205

- harde isolatie met gesloten cellen eps150 d^50mm naden afplakken
aan brengen volgens technische specificatie leverancier

345

thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn

- waterwerende laag PE folie

geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders

- schoonzondpakket, lagen en verdichting vlgs constr.

letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop

houten stelkozijn op ondersteuningsvoorziening

volgens geldende normen en richtlijnen

definitieve aansluiting vlgs opgave gevelkozijn leverancier

(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)

luchtdichte tochtwering
PEIL = 0 = + NAP
aanzet lagenmaat

harde isolatie gesloten cellen

Ŵ

_________

aluminium strip in kleur kozijn

waterdichte laag

isolatie met geslotencellen
trasraam klinkerkwaliteit of betonsteen

waterdichte laag

strbok so a ie met g sloten delleih

open stootvoeg tbv afvoer evt. spouwvocht

0.600-.-W-----------------
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waterdichte laag op afgeschuinde
harde isolatieplaat

stalen opvangconstructie volgens constr.

ruimte vrijhouden van valspecie

afdichtings membraam

1934+

1910+

aluminium zetwerk kleur n.t.b.
gezaagde steen ivm stootvoegloos

luchtdichte tochtwering

thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn
geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders
letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop
volgens geldende normen en richtlijnen
(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)

aluminium waterslag met kopschot
natuursteen vensterbank

met akoestische demping

1090+
1054+
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waterdichte laag
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opbouw buitengevel Rc waarde BB. min 4.5IT12.K/W
- gevelsteen 100mm wildverband lagenmaat 62mm
Opbouw begane grondvloer Rc- waarde BB 3.5 rrrêK/W

- luchtspouw

- afwerking [derden) hoogte n.t.b.

- spouwplaat isolatie

- egale cement dekvloer 80mm voorzien van vloerverwarming

verwerking volgens specificatie leverancier, spouwankers rvs

norm Cw16 vlakheidsklasse 1

ventilatie spouw en o.s.v. volgens normering

- in het werk gestorte vloer d^20mm wapening vlgs constr.

- dragend binnenblad keramische snelbouwblokken vlgs constr.

- harde isolatie met gesloten cellen eps!50 d^50mm naden afplakken

- wandafwerking

aan brengen volgens technische specificatie leverancier
- waterwerende laag PE folie
- schoonzandpakket, lagen en verdichting vlgs constr.

waterdichte laag

isolatie met geslotencellen
trasraam klinkerkwaliteit of betonsteen

waterdichte laag

open stootvoeg tbv afvoer evt. spouwvocht

0.600y --------
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fundering gestort op deugelijke weļrkvloer
vlgs constr. vaste grondslag i.h.w. controleren
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5121 ZH Rijen
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opbouw buitengevel Rc waarde BB. min 4.5IT12.K/W
- gevelsteen lOOmm wildverband lagenmaat 62mm
- luchtspouw
- spouwplaat isolatie
verwerking volgens specificatie leverancier, spouwankers rvs
ventilatie spouw en o.s.v. volgens normering
- dragend binnenblad keramische snelbouwblokken vlgs constr.
- wandafwerking

dorpel 30 x 320mm hardsteen gezoet
waterdichte laag

c
c

O
E

aluminium strip kleur kozijn

p

lijn daktrim
aluminium zetwerk kleur kozijn
afdichtings membraam

316

luchtdichte tochtwering
300

kolom vlgs constr.

thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn
geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders
letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop
volgens geldende normen en richtlijnen
(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)
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opbouw buitengevel Rc waarde BB. min 4.5IT12.K/W
- gevelsteen lOOmm wildverband lagenmaat 62mm

thermisch onderbroken aluminium gevelkozijn

- luchtspouw

geïsoleerde beglazing met zwarte afstandhouders

- spouwplaat isolatie

letselbeveiliging beglazing i.v.m doorloop

verwerking volgens specificatie leverancier, spouwankers rvs

volgens geldende normen en richtlijnen

ventilatie spouw en o.s.v. volgens normering
steen zagen

(stelruimte en def. aansluitdetails volgens leverancier)

- dragend binnenblad keramische snelbouwblokken vlgs constr.
- wandafwerking

epdm of aluminium strip

steen zagen (om de laag)

stramien 04

afdichtings membraam

luchtdichte tochtwering
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