
gevel van geïsoleerd gevelelement 

met metselwerk aan buitenzijde

beton in het werk gestort

beton geprefabriceerd

spouwisolatie

lichte niet dragende 

scheidingswand

kalkzandsteen wand

metal stud wand 

enkelpolige schakelaar

dubbelpolige schakelaar

enkelpolige wisselschakelaar 

(hotelschakelaar)

plafondlichtpunt (centraaldoos 

zonder armatuur)

wandlichtpunt (doos zonder 

armatuur)

bediening ventilatie 

systeem

hoofdthermostaat 

vloerverwarming

loos aansluitpunt met 

doos en afdekplaat

beldrukker

videofoon installatie

dubbele wandcontactdoos

enkele wandcontactdoos

enkele wandcontactdoos in 
spatwaterdichte uitvoering 

(op balkon)

aansluitpunt voor elektrische 

kookplaat (Perilex)

aansluitpunt voor WTW unit 

(Perilex 1 fase)

rookmelder aan plafond

afzuigpunt mechanische 

ventilatie (WTW)

inblaaspunt mechanische 

ventilatie (WTW)

verdeelunit vloerverwarming

unit mechanische ventilatie 

(WTW)

mogelijke positie wasmachine cq 
wasdroger; op deze positie zijn de 

aansluitpunten voor riolering, water 
en elektra voorzien

renvooi materialen renvooi elektra renvooi overig

elektrische decor radiator in 

badkamer

meterkast waarin de elektra- en 
communicatie installatie is 

aangebracht (meterkast koud)
MKK

meterkast waarin de 
warmtewisselaar en de tapwaterunit 

van de stadsverwarming is 
aangebracht (meterkast warm)

MKW

renvooi keuken
deur in kozijn (niet brandwerend of 

zelfsluitend (doorgang >850x2300)

deur in kozijn in zelfsluitende 

uitvoering

deur in kozijn in brandwerende 

uitvoering (30 minuten)

deur in kozijn in brandwerende en 

zelfsluitende uitvoering (30 minuten)

deur in kozijn in brandwerende en 

zelfsluitende uitvoering (60 minuten)

toiletcombinatie

hoekfontein

wastafel

douchecombinatie

lijngoot douche

positie 

spoelbak

positie 

kooktoestel

positie 

koelkast

De keukeninrichting is gestippeld aangegeven en is een 
indicatie van de mogelijke indeling van de keuken

Op de plaatsen zoals aangegeven zijn de installatie 
voorzieningen zoals elektra, riolering en water voorzien.

Opmerking:

Op de plattegronden zijn de installatievoorzieningen door middel van een symbool weergegeven. De aangegeven positie van 

deze onderdelen is indicatief; de exacte positie wordt door de installateur op de installatietekeningen weergegeven. 
Maten zijn aangegeven in millimeters en zijn circa maten. Houdt rekening met bouwtoleranties.

entreedeur appartement

naregeling 

vloerverwarming

dubbelpolige wisselschakelaar 

(hotelschakelaar-kruis)

kk

wtw

k

enkele wandcontactdoos 

voor koelkast

vw

enkele wandcontactdoos 

voor vaatwasmachine

ak

enkele wandcontactdoos 

voor afzuigkap (recirculatie)

rad

enkele wandcontactdoos 

voor elektrische radiator

dubbele wandcontactdoos voor 

verdeler vloerverwarming

vv

wm

enkele wandcontactdoos 

voor wasmachine

wd

enkele wandcontactdoos 

voor wasdroger

verdeelunit vloerverwarming 

met omkasting

R

bel

krijtstreep

De hierboven aangegeven stippellijn geeft de krijtstreepzone aan 

(voor toelichting hiervan zie de technische omschrijving)

woonkamer/keuken

berging

badkamer

slaapkamer 2slaapkamer 1

entree

toilet

MKW

MKK

balkon
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1
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3310

2905

2905

4
2
8
0
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9
2
5

6
6
4
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stippellijn is bovengelegen balkon

ak

k

kkwtw

wm wd

wtw

A

A

A

A

B C

B B

C

boi vw ak

k

kk

vv

wtw

rad

wm wd

R

krijtstreep

krijtstreep

krijtstreep
krijtstreep

Disclaimer: De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden/vloeren gemeten, waarbij
geen rekening is gehouden met enige wandafwerking, plinten, aftimmering etc. In verband met de nauwkeurige uitwerking van de 
details, constructies, maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu 
vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de in deze tekening gemeten maten 
kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door koper(s). De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven behoren niet tot de standaard 
levering. De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de tekening weergegeven. De exacte aantallen en 
posities zullen na berekening in het werk door de installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

www.wheerlichtpurmerend.nl

omschrijving :

gewijzigd :

datum  :

tekeningnummer :

formaat

A1

bouwnummer(s) :

noordpijl

verkooptekening type B1

01 juni 2020 VT B1

10, 11, 36 en 37

schaal  1 : 50

plattegrond verkoop type B1

schaal  1 : 500

blokoverzicht begane grond en tussenverdieping

schaal  1 : 500

blokoverzicht eerste verdieping

schaal  1 : 500

blokoverzicht tweede verdieping

schaal  1 : 500

blokoverzicht derde verdieping

schaal  1 : 500

blokoverzicht vierde verdieping
schaal  1 : 500

blokoverzicht vijfde verdieping
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