
plattegrond
bebouwd oppervlak:
- bestaand: 54.20 m²
- uitbreiding: 45.70 m²
- totaal: 99.90 m²
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meterkast
verplaatsen7C toilet

gbo 1.2 m²

7A gang

gbo 8 m²

7B slaapkamer 1

gbo 12 m²

7B woonkamer

gbo 22m²

7F badkamer

gbo 5.8 m²

7B keuken

gbo 13 m²
7B slaapkamer 3

gbo 11.5 m²

7B slaapkamer 2

gbo 13 m²

woonkamer ventilatiecapaciteit toe/afvoer
min. 35x1=35dm³/s. dmv. roosters in het raam/deur (v.)

Controle Daglicht woonkamer(VO=min 0,35m2)
VO= 35m²x7%=2,5m²
aanwezig 32x0,78=8m²x0,86x1=6,9m² voldoet
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mv

slaapkamer1,2,3 ventilatiecapaciteit toe/afvoer
min. 12x1=12dm³/s. dmv. roosters in het raam/deur (v.)

Controle Daglicht slaapkamer(VO=min 0,35m2)
VO= 12m²x7%=0,8m²
aanwezig 2,1m²x0,86x1=1,8m² voldoet

r.m.

doorsnede A-A

peil=0

700-
o.k. fundering

2895+
snijpunt nok-gevel

3545+
b.k. schoorsteen

2625+
snijpunt dak-gevel

580-
b.k. fundering
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voorgevel rechter zijgevel achtergevellinker zijgevel

plattegrond
bebouwd oppervlak: 54.2 m²
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peil=0

700-
o.k. fundering

2895+
snijpunt

dak-gevel
2100+

b.k. kozijnen

1100+
o.k. kozijnen

doorsnede A-A

50×120 mm. h.o.h. 450 mm

v
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kleuren en materialen
gevels metselwerk bruin/rood
plint metselwerk bruin
kozijnen hout wit
ramen en deuren hout groen
daklijst hout wit
goten zink naturel
dakbedekking bitumen antraciet

renvooi
bestaande ongewijzigde situatie
behoort niet tot de beoordeling van de bouwanvraag

bestaande muur/vloerconstructie m.k. meterkast riool hemelwaterafvoer
kalkzandsteen opstelplaats electrisch apparaten riool vuilwaterafvoer
metselwerk mechanische ventilatie aansluitpunt riool
beton natuurlijke ventilatie vwa vuilwater afvoer
houtskeletbouw centrale verwarmings ketel < 130kW hwa hemelwater afvoer
isolatie rookgasafvoer o.s. ontstoppingsstuk
tegelwerk st.l. standleiding w.m. wasmachine
(verbeterd) zandbed ventilatierooster kruipruimte d.r. wasdroger
maaiveld d. douche w.t. wastafel
verlaagd (systeem)plafond b. bad k.k. koelkast

w.w. warmwatertoestel

gebruiksfunctie ruimtefunctie
1; woonfunctie 7; logiesfunctie A; verkeersruimte G; onbenoemde ruimte
2; bijeenkomstfunctie 8; onderwijsfunctie B; verblijfsruimte H; buitenruimte
3; celfunctie 9; sportfunctie C; toiletruimte
4; gezondheidsfunctie 10; winkelfunctie D; meterruimte
5; industriefunctie 11; overige gebruiksfunctie E; bergruimte
6; kantoorfunctie 12; bouwwerk/geen gebouw zijnde F; badruimte

riolering VWA en hemelwaterafvoeren HWA
- nieuwe voorziening voor opvang en afvoer van afvalwater, fecalien en hemelwater
  uitvoeren volgens de NEN 3215, lucht- en waterdicht, ,aansluiten op bestaand systeem
- bestaande horizontale delen HWA handhaven
- VWA en HWA uitvoeren als een gescheiden stelsel

gas, electra- en watervoorziening
- gasinstallatie uitvoeren conform de geldende normen,GAVO voorschriften en NEN1078-99 + NEN2078-97
- elektrische installatie uitvoeren conform de geldende normen en voorschriften en NEN1010
- waterinstallatie uitvoeren conform de geldende normen voorschriften en NEN3678, NEN3679, NEN5077
- douche en wastafel in ruimten voorzien van warm-, en koudwater aansluitingen conform geldende normen

ventilatievoorzieningen
- badkamer, toiletten, douche en keuken voorzien van mechanische luchtafvoer (m.v.)
- verblijfsgebied voorzien van natuurlijke ventilatie (v.)
- ventilatievoorzieningen uitvoeren conform de geldende normen en voorschriften NEN1087
- toevoeropeningen voor verse lucht zijn regelbaar tussen 0 en 25 %, met een minimum van 10 %
- kruipruimte ventileren met ratten en muizenwerend Z-koker ventilatierooster , nvt. vloer op zand als bestaand

brandveiligheid
- voorzieningen brandveiligheid uitvoeren conform "eisen voor de brandveiligheid"
- hoofddraagconstructie 60 minuten brandwerend bekleden tegen bezwijken (nvt)
- verkeersruimte voorzien van rookmelder (r.m.)
- binnenwanden en deuren minimaal 20min. brandwerend
- bovenzijde vloer/trap/bordes constructies t.p.v. rookvrije vluchtroute uitvoeren volgens klasse T1,NEN 1775, min. 30min. brandwerend
- doorvoering door brandwerende scheidingen dienen dezelfde brandwerendheid te bezitten als de scheidingen
- toe te passen materialen in vluchtwegen, conform klasse 2 NEN 6065 en 6068

brandweervoorzieningen
verwarmingsinstallatie
- cv-installatie uitvoeren conform NEN 3028

trappen/bordes  (NVT)
- afmeting conform tabel 2..... van het bouwbesluit
- aantrede ter plaatse van klimlijn: min ..........mm, optrede max ..........mm
- afscheiding t.p.v. zijkant trap, min 0,8m. t.o.v. voorkant tredevlak
- hoogte traphek t.p.v. verdieping 1 meter
- afmeting spijlen tussen trapbomen, leuning en traphek Ø20mm hoh. 120mm

wand/vloerafwerking natte ruimtes
- wanden toilet rondom voorzien van wandtegels tot min. 1200+ vloerpeil
- wanden badkamer rondom voorzien van wandtegels tot min. 2100+ vloerpeil
- vloeren badkamer/toiletten voorzien van tegelwerk

daglichttoetreding
- nieuwe ruimtes daglichtoetreding conform NEN 2057
- bestaande ruimtes berekening daglichttoetreding niet van toepassing (controle)

EPN-constructiewaarde
- berekening EPC niet van toepassing
- Rc vloer/gevel/dak gewijzigde onderdelen= min. 2.5 m²K/W
- U-waarde glas min. 2,8 W/m²K
- U-waarde ramen/deuren min. 3,4 W/m²K

beglazing
- beglazing uitvoeren conform NEN 3569
- veiligheidsbeglazing uitvoeren conform NEN 3569n

inbraakwerendheid (nvt)
- deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen m.bt. de woonfunctie dienen
  te voldoen aan weerstandklasse 2 volgens de in NEN 5096 bepaalde inbraakweerendheid (SKG**)

toegankelijkssector  (NVT)
- vrije doorgang minimaal .......mm breed en .......hoog.
- drempel t.p.v. maximaal 20mm hoog i.v.m. intergraletoegankelijkheid.
- nvt bij bestaande bouw

situatie
gemeente: Texel
gedeelte:  Buitengebied
sektie: A nr 3582
schaal: 1:1000

parkeervoorziening
P: op eigen erf

peil=0
b.k. afgewerkte vloer

700-
o.k. fundering

580-
b.k. fundering
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2895+
b.k. nokbalk

3160+
b.k. dak

3040+
b.k. dak

bedekking

2695+
o.k. nokbalk

maaiveld

2605+
o.k. dak
pakket

2870+
b.k. daktrim

2465+
b.k. kozijnen

Opbouw Dakpakket
- bitumineuze dakbedekking
- 12 mm OSB plaat
- Sporen 25×120 met
  isolatie Rc=2,5m²K/W
- 12 mm OSB plaat
- 12 mm. gipsplaat

betonvloer
op verdicht
zandpakket

130-
b.k. best. peil

details
schaal: 1:10

geisoleerde zwevende
zandcement dekvloer

RC=2,5m²K/W

nieuwe
dakconstructie

bestaande
dakconstructie

fundering en riolering
betonvloer dik 80 mm met wap ø8-150
storten op PE bouwfolie op verdicht zandpakket
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kapplan
 overspanning geïsoleerde dakconstructie
 Rc=min. 2,5m²K/W

houten ligger

sparing
doorvoer

haard
houten ligger
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bestaande en nieuwe situatie

uitbreiding zomerwoning
Zanddijk 238
1795 KJ De Cocksdorp
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uit te breiden
zomerwoning

2.234,51

Behoort bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Texel, 
kenmerk:          
zaaknummer: 
kenmerk document: 
Burgemeester en Wethouders van Texel, 
namens dezen, Teamleider Vergunningen a.i.

12.UP09620
WHZ20120099
Bijlage 3/3




