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Maten in het werk te nemen en te controleren.
Bij de uitvoering van ruwbouw en afbouw zijn de volgende
gegevens van toepassing.
Uitvoeringstekeningen van architect en aannemer en/of
fabrikanten gelden alleen met definitief stempel van
architect en constructeur
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5.965+
peilmaat

Open stootvoegen.

Waterkerende laag.

5.450+
b.k. kozijn

5.470+ (91L+voeg)

o.k. steen

6.440+
dakrand

Dakopbouw Bu/Bi:
Rc waarde dakconstructie  5,0 m2K/W
-bitumineuze dakbedekking
-isolatie vlgs Rc 
-dampremmende folie 
-afschotdruklaag 10mm/m1.
-kanaalplaatvloer VBI 200mm.

Waterkerende laag.

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

60

40

Cellenbeton

Dakrand prefab beton
zichtzijde gekeimd kleur 
wit.

Borstweringsteun n.t.b. door constr.

13
0

30
0

01
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Prefab beton dorpel gekeimd
kleur: wit.

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

Waterkerende laag.

3.145+
peilmaat

53
5

3.640+
o.k. kozijn

3.550+ (59L+voeg) 40

60

60
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Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

60

Waterkerende laag.
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Waterkerende laag.

Dakopbouw bu/bi:
Rc waarde 5,0 m2K/W
-dakbedekking zink
-regelwerk
-regelwerk ventilerend
-dampdoorlatende folie
-multiplex
-isolatie 
-dampdichte laag
-plafond gipsplaat

3.145+
peilmaat

Open stootvoegen.

2.770+ (46L+voeg)
o.k. steen

2.600+
b.k.kozijn

60

713

Eternit plaat, verlijmd.
Kleur: wit
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Opbouw bi/bu:
Rc waarde 5,0 m2K/W
-multiplex
-dampdichte laag
-regelwerk
-isolatie 
-dampdoorlatende folie
-plafond Eternit verlijmd op voldoende regels

0.000
peil/start lagenmaat

490+ (8L+voeg)

730+

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

Maaiveld

473

Verankering erker n.t.b.
door constructeur.

690+
o.k.kozijn

40100 100 90

690
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Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

Waterkerende laag.

Zetwerk aluminium.
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0.000
peil/start lagenmaat

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

Maaiveld

Waterkerende laag.

Open stootvoegen.

Funderingsbalk Prefab beton.
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3.145+
peilmaat

Open stootvoegen.

2.590+ (43L+voeg)
o.k. luifel

Waterkerende laag.

Waterkerende laag.

Verankering luifel n.t.b..

2.387+
b.k.kozijn

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

60 100 90100

Eternit plaat, verlijmd.
Kleur: wit
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Waterkerende laag.

Kantplank.

Waterkerende laag.
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5.965+
peilmaat

6.620+
b.k. dakrand

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

Dakopbouw Bu/Bi:
Rc waarde dakconstructie  5,0 m2K/W
-bitumineuze dakbedekking
-isolatie vlgs Rc 
-dampremmende folie 
-afschotdruklaag 10mm/m1.
-kanaalplaatvloer VBI 200mm.

Waterkerende laag.

60

Cellenbeton

Borstweringsteun n.t.b. door constr.

13
0

47
0

Dakrand prefab beton
zichtzijde gekeimd kleur 
wit.
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5.965+
peilmaat

6.620+
b.k. dakrand

Dakopbouw Bu/Bi:
Rc waarde dakconstructie  5,0 m2K/W
-bitumineuze dakbedekking
-isolatie vlgs Rc 
-dampremmende folie 
-afschotdruklaag 10mm/m1.
-kanaalplaatvloer VBI 200mm.

Waterkerende laag.

60

Cellenbeton

Borstweringsteun n.t.b. door constr.

13
0

80
47

0

Dakrand prefab beton
zichtzijde gekeimd kleur 
wit.
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300

Vooraanzicht  dakrand t.p.v. stramien.



60

40

5.965+
peilmaat

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

Dakopbouw Bu/Bi:
Rc waarde dakconstructie  5,0 m2K/W
-bitumineuze dakbedekking
-isolatie vlgs Rc 
-dampremmende folie 
-afschotdruklaag 10mm/m1.
-kanaalplaatvloer VBI 200mm.

6.440+
dakrand

Dakopbouw Bu/Bi:
Rc waarde dakconstructie  5,0 m2K/W
-bitumineuze dakbedekking
-isolatie vlgs Rc 
-dampremmende folie 
-afschotdruklaag 10mm/m1.
-kanaalplaatvloer VBI 200mm.

Waterkerende laag.

Cellenbeton

Borstweringsteun n.t.b. door constr.

13
0Dakrand prefab beton

zichtzijde gekeimd kleur 
wit.
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Waterkerende laag.

3.145+
peilmaat

Open stootvoegen.

3.387+
dakrand

60

Cellenbeton.

90 100 100

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton
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3.145+
peilmaat

Wandopbouw bu/bi:
Rc waarde gevels 5,0 m2K/W
-baksteen 
-ventilatie / spouw
-isolatie Kooltherm K8 
-binnenspouwblad prefab beton

Waterkerende laag.

3.387+
dakrand

3.360+ (56L)
b.k. steen
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Latei kleur n.t.b.
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Rollaag afwaterend voegen.


