
opdrachtgever:
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tekeningnummer
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B1
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19-08-2013

uitbreiding zomerhuis vakantiepark "de Krim "
bungalow type F, roggeslootweg 771 de Cocksdorp

bestaande en gewijzigde 
gevels/plg/drs. 1 : 100
situatie           1 : 500   

dhr. N.B. Schwartz
Beijing Riviera, Villa 247
Xiang Jiang North Street

Jing Shun Road
Chao Yang District

Beijing, 100103
      People's Republic of China

situatie schaal   1 : 500 
kadastraal bekend 
gemeente texel
sektie A nr. 5058/5459
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 bestaand  aanzicht rechter zijgevel

 gewijzigde   aanzicht rechter zijgevel
   V = ventilatie slaapkamer middels ducotop rooster

 bestaand  aanzicht linker zijgevel bestaand  aanzicht achtergevel

 gewijzigd  aanzicht entree voorgevel
V = ventilatie slaapkamer middels ducotop rooster

 gewijzigde   voorgevel bestaand  aanzicht  voorgevel doorsnede bestaand

b e s t a a n d e   g e v e l a a n z i c h t e n  /  d o o r s n e d e   

b e s t a a n d e   p l a t t e g r o n d e n g e w i j z i g d e   p l a t t e g r o n d  

g e w i j z i g d e   g e v e l a a n z i c h t e n  /  d o o r s n e d e 
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gewijzigd aanzicht achtergevel
V = ventilatie middels ducotop rooster

gewijzigd aanzicht linker zijgevel doorsnede gewijzigd
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berging woonkamer entree

draairichting wijzigen
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= gekoppelde rookmelder (220-230V)RM
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bestaande bebouwing/
vloer

begane grondvloer aanbouw
vloer PS-isolatievloer (type KN) Rc = 4,0 m2K/W
                = overspanningsrichting

= overspanningsrichting

gew. betonnen
funderingsstrook
dik 15 cm, wap. # ø8-150.

hwa. te verplaatsen

hwa.

hwa. aansluiten op 
bestaande leidingen

bestaande bebouwing/fundering

v.

v. = ventilatie kruipruimte
fundering aanbouw

v.

v.

v.

verdiepingsvloer aanbouw
kanaalplaatvloer
A 200 (fabr.VBI. o.g.)

bi; verzinkt st L 200-100-10
bu; rollaag boven 
in boog boven kozijn

latei en rollaag 
boven kozijn

latei en rollaag 
boven kozijn

latei en rollaag 
boven kozijn

bestaande bebouwing/
vloer

dakbedekking en
afwerking balkon verwijderen

uitbreiding bestaande dakkapel;
balklaag dak;
sporen 28x145mm h.o.h. ca. 40cm,
(geisoleerde dakplaat) en
dakbedekking/betonpannen als bestaand

zijwanden;
stijl en regelwerk 38x89mm
+ isolatie (steenwol) 90mm.
+dampremmende laag/
regenwerende folie;
buiten trespa beplating dik 10 mm.
binnen 12.5 mm gipsplaten.konstuktie/kapplan

bestaande kap
gedeelte ongewijzigd

bestaande 
dakkapel

rookgas doorvoer
haard st.ligger

IPE220

vloer aanstorten
over spouwblad

overstek vloer
(verankering volgens opgave konstrukteur)

hwa.

hwa.

hwa.

hwa.

rookgas doorvoer
haard

ondersteunend 
   knieschot

dakkapel
(als uitbreiding)

muurplaat

dakoverstek

dakkapel
(als uitbreiding)

bestaande oppervlakte
bebouwing = 70,0 m2

uitbreiding oppervlakte
bebouwing (woonkamer)

= 29,8 m2

totaal bebouwing = 99,8 m2

WARM- + KOUDWATER
- aanrecht keuken
- wastafel
- bad 
- douche

KOUDWATER
- toiletten
- fontein
- wasmachine
- cv ketel

   volgens NEN   806
NEN 1006

ELEKTRA
   volgens NEN 1010

CV INSTALLATIE
   volgens NEN 3028

VENTILATIE/VERBRANDINGSGASSEN
   volgens NEN 1078

NEN 2757

TOILETTEN
- vloer geheel betegeld
- wand betegeld tot 1,5 m + vloer
BADKAMERS
- vloer geheel betegeld
- wand betegeld tot plafond

GASAANSLUITING
- opstelplaats kooktoestel keuken
- cv ketel,   volgens NEN 1078
installatie in woning volgens NEN 1070

- WONING INBRAAKWEREND VOLGENS POLITIEKEURMERK
  (hang en sluitwerk ramen en deuren minimaal SKG**).
- hoogteverschil tussen hoofdingang en aansluitend terrein maximaal 20 mm.= bestaand
- scheidingswanden in de woning tussen verblijfsgebieden min. geluidswaarde -20dB
- sanitaire ruimten uitvoeren volgens bouwbesluit;

  afwerking wanden en vloeren;  = bestaand
- alle beglazing van de buitenkozijnen uitvoeren met dubbel glas (HR++)
- gekoppelde rookmelder 230V volgens NEN 2555 en 

  voorzien van noodstroomvoorziening.
- trappen/treden naar verblijfsruimte; brand weerstandklasse T2 = bestaand
- wanden,vloeren,dak welke als buitenschil beschouwd kunnen worden

  dienen een Rc waarde van minimaal 3,5m2K/W te hebben.
- meterkast uitvoeren volgens NEN 2768 = bestaand
- woning volgens art 3.17 van het bouwbesluit uitvoeren tegen weren van

  ratten en muizen
  

 V O O R S C H R I F T E N 

overzicht gebruiksoppervlak, verblijfsruimtes en verblijfsgebieden  GEWIJZIGD

ruimte ruimte nr gebruiksopp. verblijfsgebied verblijfsruimte

begane grond
verkeersruimte 0.1 2,9m2
verblijfsruimte 0.2 8,3m2 8,3m2 8,3m2
verblijfsruimte 0.3 17,6m2 15,4m2 15,4m2
verblijfsruimte 0.4 16,4m2 15,2m2 15,2m2
badruimte 0.5 7,7m2
toiletruimte 0.6 1,2m2
berging 0.7 3,6m2
verblijfsruimte 0.8 25,2m2 25,2m2 25,2m2

verdieping
verkeersruimte 1.1 6,8m2
verblijfsruimte 1.2 12,0m2 8,0m2 8,0m2
verblijfsruimte 1.3 10,1m2 8,6m2 8,6m2
badruimte 1.4 4,5m2
verblijfsruimte 1.5 12,0m2 8,9m2 8,9m2
verblijfsruimte 1.6 15,7m2 14,1m2 14,1m2
onbenoemde ruimte 1.7 1,0m2

totaal 145,0m2 103,7m2 103,7m2

overzicht gebruiksoppervlak, verblijfsruimtes en verblijfsgebieden  BESTAAND

ruimte      ruimte nr gebruiksopp. verblijfsgebied verblijfsruimte

begane grond
verkeersruimte 0.1 2,9m2
verblijfsruimte 0.2 8,3m2 8,3m2 8,3m2
verblijfsruimte 0.3 17,6m2 15,4m2 15,4m2
verblijfsruimte 0.4 16,4m2 15,2m2 15,2m2
badruimte 0.5 7,7m2
toiletruimte 0.6 1,2m2
berging 0.7 3,6m2

verdieping
verkeersruimte 1.1 4,3m2
verblijfsruimte 1.2 12,0m2 8,0m2 8,0m2
verblijfsruimte 1.3 10,0m2 5,0m2 5,0m2
badruimte 1.4 4,5m2

totaal 88,5m2 51,9m2 51,9m2

overzicht gebruiksoppervlak, verblijfsruimtes en verblijfsgebieden  BESTAAND

ruimte      ruimte nr gebruiksopp. verblijfsgebied verblijfsruimte

begane grond
verkeersruimte 0.1 2,9m2
verblijfsruimte 0.2 8,3m2 8,3m2 8,3m2
verblijfsruimte 0.3 17,6m2 15,4m2 15,4m2
verblijfsruimte 0.4 16,4m2 15,2m2 15,2m2
badruimte 0.5 7,7m2
toiletruimte 0.6 1,2m2
berging 0.7 3,6m2

verdieping
verkeersruimte 1.1 4,3m2
verblijfsruimte 1.2 12,0m2 8,0m2 8,0m2
verblijfsruimte 1.3 10,0m2 5,0m2 5,0m2
badruimte 1.4 4,5m2

totaal 88,5m2 51,9m2 51,9m2

Liesbeth
Area Measurement
100.090.600 sq mm

Frits
Line

Liesbeth
Length Measurement
4.047 mm

Liesbeth
Length Measurement
3.496 mm
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dhr. N.B. Schwartz
Beijing Riviera, Villa 247
Xiang Jiang North Street

Jing Shun Road
Chao Yang District

Beijing, 100103
      People's Republic of China

uitbreiding zomerhuis vakantiepark "de Krim "
bungalow type F, roggeslootweg 771 de Cocksdorp

principe detail 
doorsnede 1 : 20
   

beton funderingsstrook dik 15 cm.
indien op folie gestort  3 a  5 cm  extra

geisoleerde vloer Rc=4,0m2K/Wmaaiveld/ bestrating terras
ca.  50 - peil

open stootvoeg

gevelmetselwerk
klissteen als bestaand

spouwisolatieplaat
76 mm Kingspan 
Kooltherm K8
Rc = 4,06 m2K/W

bestaand kozijn en deel
metselwerk te verwijderen

binnenspouwblad
kalkzandsteen lijmblokken + stucwerk

open stootvoeg

bestaande vloer

PEIL = 0

± 900 -

vloerplaat;
kanaalplaat type A150
afwerking onderzijde ; spacwerk

zinken bakgoot
aftimmering;
Trespa als bestaand

bestaande fundering

ondersteunend knieschot
stijl en regelwerk 38x89mm
15 wbp als afwerkplaat

60 mm afwerkvloer
muurplaat 
63x200mm

PUR

aanstort

afdekking spouw
geb.glasvlies

gootklossen 38x89mm

overloop

woonkamer

60 mm afwerkvloer

2700 + P
peil verdiepingsvloer 
bestaand = ± 2700 +

bestaande vloer

bergkast

dubbelwandig
rookgas-afvoer kanaal

OPSTELPLAATS HAARD

aanstort

± 2575 + P

grindbetonblokken

st.ligger IPE 220
t.b.v. bestaande vloer

aftimmering boven kozijn

plafondhangers
38x89 mm.

betonnen lateien in 
bestaand metselwerk

gipsplaten plafond
+ tengels

te verwijderen metselwerk op overloop

nok te verleggen
extra rij pannen + verlengen kap

betonpannen als bestaand

opbouw kap/pannen: (bui-bin)

- betonpan 
- panlatten 22x50mm
- regenwerende folie
- sporen 28 x145 mm
- 120 mm PU
- Rc= 4,0 m2K/W
- Fins vuren verlijmde plaat 12 mm dik
(UNIPLEX 12-ES-PU-4,0-145)

principe doorsnede detail  3

betonpannen als bestaand

omtimmering
brandwerend (cape board 18 mm)

beton funderingsstrook dik 15 cm.
indien op folie gestort  3 a  5cm  extra

geisoleerde vloer Rc=4,0m2K/W

gevelmetselwerk
klissteen als bestaand

spouwisolatieplaat
76 mm Kingspan 
Kooltherm K8
Rc = 4,06 m2K/W

PEIL = 0

2700 +

± 900 -

vloerplaat
kanaalplaat type A200
afwerking onderzijde ; spacwerk

principe doorsnede detail  4

lood 15 NHL
rollaag in boog ( als bestaand )

prefab
beton latei

60 mm afwerkvloer

grindbetonblokken

maaiveld/ bestrating terras
ca.  50 - peil

± 2575 + P
muurplaat 
63x200mm

PUR

binnenspouwblad
kalkzandsteen lijmblokken + stucwerk

hh. kozijn + deuren
scharnieren 180 ̊
(isolerende beglazing)

lood 15 NHL
rollaag in boog ( als bestaand )

raamdorpelsteen ( als bestaand )
loodslabbe 12 NHL

raamdorpelsteen ( als bestaand )
loodslabbe 12 NHL

prefab
beton latei

prefab
beton latei

betonpannen als bestaand

opbouw kap/pannen: (bui-bin)

- betonpan 
- panlatten 22x50mm
- regenwerende folie
- sporen 28 x145 mm
- 120 mm PU
- Rc= 4,0 m2K/W
- Fins vuren verlijmde plaat 12 mm dik
(UNIPLEX 12-ES-PU-4,0-145)

boven dakkapel en op dakkapel
onder pannen regenwerende folie
uit een stuk, cq voldoende overlappend

75x200mm plafondhangers
38x89 mm.

gipsplaten plafond
+ tengels

ondersteunend knieschot
stijl en regelwerk 38x89mm
+ 90 mm isolatie
15 wbp als afwerkplaat

lood
18 NHL

zinken bakgoot
aftimmering;
Trespa als bestaand

hh. kozijn
(isolerende beglazing)
afmeting als bestaand

hh. kozijn
(isolerende beglazing)
afmeting als bestaand

beton funderingsstrook dik 15 cm.
wap. # ø8-150
indien op folie gestort  3 a  5 cm  extra

zinken bakgoot
gootklossen 38x89mm
aftimmering;
Trespa als bestaand

prefab st. latei
Cantic CN97C2700

ventilatie rooster
(Duco-Top)

lood 15 NHL

overzicht principe detail doorsneden

1

2

3

4

maaiveld/ bestrating terras
ca.  50 - peil

principe doorsnede detail  1

bestaand
gevelmetselwerk

bestaande vloer

PEIL = 0

zinken bakgoot
aftimmering;
Trespa als bestaand

50 mm afwerkvloer

geïsoleerde houtwolcementplaat
(25 mm hwc.+ 85 mm PIR, Rd = 4.05m2K/W)

slaapkamer

keuken/woonkamer

2700 + P
peil verdiepingsvloer 
bestaand = ± 2700 +

bestaande vloer/balkon

plafondhangers
38x89 mm.

gipsplaten plafond
+ tengels

bestaand kozijn verwijderen en
sparing dichtzetten met metselwerk
afwerking wanden; stucwerk

nok te verleggen
extra rij pannen + verlengen kap

betonpannen als bestaand

opbouw kap/pannen: (bui-bin)

- betonpan 
- panlatten 22x50mm
- regenwerende folie
- sporen 28 x145 mm
- 20 mm PU
- Rc= 4,0 m2K/W
- Fins vuren verlijmde plaat 12 mm dik
(UNIPLEX 12-ES-PU-4,0-145)

slaapkamer3500 + P

wand;
- steen strippen als bestaand gevelwerk
- 10 mm Fermacell plaat
- dampdoorlatende laag
- stijl en regelwerk 38x184 
  mm h.o.h. 400mm
- 180 mm steenwolisolatie
  211 Vario bouwplaat 
  (Rc = 3,72 m2K/W)
- dampremmende laag
- 18 osb plaat
- 12,5 mm gipsplaat aansort betonnen overstek

verankering/wapening aan bestaand
volgens opgave konstrukteur

bestaande afwerking/adkbedekking verwijderen
nieuwe afwerkvloer aanbrengen

bestaand;
metselwerk/gevel/kap 

te verwijderen balkon
metselwerk/hekwerk

rollaag

open stootvoegen
aanbrengen

wand;
- steen strippen als bestaand gevelwerk
- 10 mm Fermacell plaat
- dampdoorlatende laag
- stijl en regelwerk 38x184 
  mm h.o.h. 400mm
- 180 mm steenwolisolatie
  211 Vario bouwplaat 
  (Rc = 3,72 m2K/W)
- dampremmende laag
- 18 osb plaat
- 12,5 mm gipsplaat

opbouw kap/pannen: (bui-bin)

- betonpan 
- panlatten 22x50mm
- regenwerende folie
- sporen 28 x145 mm
- 20 mm PU
- Rc= 4,0 m2K/W
- Fins vuren verlijmde plaat 12 mm dik
(UNIPLEX 12-ES-PU-4,0-145)

boven dakkapel en op dakkapel
onder pannen regenwerende folie
uit een stuk, cq voldoende overlappend

lood
18 NHL

zinken bakgoot
aftimmering;
Trespa als bestaand

maaiveld/ bestrating terras
ca.  50 - peil

bestaand
gevelmetselwerk

bestaand kozijn en deel
metselwerk te verwijderen

bestaande vloer

PEIL = 0

zinken bakgoot
aftimmering;
Trespa als bestaand

raveelbalk
63x160mm

slaapkamer

woonkamer

60 mm afwerkvloer

2700 + P
peil verdiepingsvloer 
bestaand = ± 2700 +

plafondhangers
38x89 mm.

gipsplaten plafond
+ tengels

nok te verleggen

extra rij pannen
 + verlengen kap

betonpannen als bestaand

slaapkamer
3500 + P

bestaand;
metselwerk/gevel/kap 

principe doorsnede detail  2

berging

rookgas/invoer lucht uitmonding te verlengen

CV. KETEL  (bestaand)

aansort betonnen overstek
verankering/wapening aan bestaand
volgens opgave konstrukteur

te verwijderen balkon
metselwerk/hekwerk bestaand

metselwerk

rollaag

geïsoleerde houtwolcementplaat
(25 mm hwc.+ 85 mm PIR, Rd = 4.05m2K/W)

bestaande vloer

50 mm afwerkvloer

bestaande vloer/balkon
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