RENVOOI

RENVOOI brandveiligheid
binnen- en buitenwanden

panelen indicatief

panelen indicatief

rookmelder

draairichting draai-kiepraam

panelen indicatief
l.

loopdeur

v.

vaste deur
entree pijl

RENVOOI elektra

WTW
opstelruimte WTW installatie

bel / zoemer

+5920

boiler

2e Verdieping

opstelruimte boiler en
warmtepomp

WP

beldrukker

lichtschakelaar

plafond afzuigventiel

+2960

wisselschakelaar

plafond inblaasventiel

optie 100.001C
erker

wandrozet afzuig

1e Verdieping

lichtpunt

wandrozet inblaas
lichtpunt zolder
HWA

hemelwaterafvoer

+0

wand lichtpunt

meterkast, volgens NEN 2768,
geventileerd 2 l/s
aansluitpunt E/W/PTT/CAI

optie 100.001C
erker

enkele wandcontactdoos met randaarde

Begane grond
optie 100.030B
geisoleerde sectionaal deur
optie 100.030C
elektrische sectionaal deur
optie 100.030D
geisoleerde elektrische
sectionaal deur

optie 100.056A
colobell

optie 100.001C
erker

optie 100.038RZ
deur

V.V.

vloerverdeler
dubbele wandcontactdoos met randaarde
handdoekradiator

Voorgevel

Linker zijgevel

Achtergevel

Doorsnede

wd

opstelplaats wasdroger

wm

opstelplaats wasmachine

aansluitpunt bedraad

loze leiding

RENVOOI gevels
cap

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

liggend metselwerk

centraal aansluitpunt

staand metselwerk

CO2 sensor

CO2

dakpannen

koken

perilex aansluiting

AA

groepenkast

optie 100.041
l.
wijzigen positie
loopdeur
optie 100.004D
uitbouw 2,4 m1

v.

optie 100.008
verlengen garage
met 1,2 m1

optie 100.038RZ
deur

AA

optie 100.005D
uitbouw 3,6 m1

hwa

5480

4600

4600

7410

AA

1200

optie 100.604
deur

2400

optie 100.003D
uitbouw 1,2 m1

AA

3600

hwa

woonkamer

3230
bijkeuken

overloop

optie 108.049
dichte trap

optie 108.049
dichte trap
overloop

bnr 048 2k3
bnr 041

Baccarastraat

optie 101.106
verplaatsen keuken

optie 100.703
extra werk- en
slaapkamer

onbenoemde
ruimte
3200

1915

4080

5040

2180

Situatie

optie 100.703
extra werk- en
slaapkamer
slaapkamer

2k3

Baccarastraat

T

status

schaal 1 : 2000

2730

keuken / eetkamer

3830

optie 100.601
samenvoegen slaapkamer 1 +2

Ilonastraat
Ilonastraat

optie 100.604
inloopkast

2600+

Avalanchestraat

100.051
meterkast

1255

11800

optie 108.049
dichte trap

S

-0.8
0m

hal

2470

Soniastraat

Milvastraat

1350

optie 100.030B
geisoleerde sectionaal deur
optie 100.030C
elektrische sectionaal deur
optie 100.030D
geisoleerde elektrische
sectionaal deur

kruipluik

hwa

techniek
2600+

Soniastraat

at
chestra
Avalan

1000

1500+

techniek

optie
202.211
casco toilet

W.D.

0m

1500+

slaapkamer 2

V.V.

W.M.

W.D.

-0 .8

W.M.

4730

2860

fase 1

knieschot

-0.7
0m

3405

knieschot

Madelonstraat

1880

Red Naomistraat

optie 202.206
casco badkamer

Red Naomistraat

2200

badkamer

tekeningnummer
2600+

2600+

optie 100.702
extra slaapkamer

tekening

3495

1500+

1500+

slaapkamer

2k3
bnr 41, 48

fase

schaal
formaat
datum

5480

projectnaam
projectnummer
adres

AA

AA

AA

2^1k, 2K3 opties
OMG
VERKOOP

As indicated
A1+
23-06-2022

2e verdieping

2e verdieping

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50

Zwaag

projectarchitect

Maarten Overtoom

engineer

1e Verdieping

2021003

VOF Rozenbuurt
Polarisavenue 132
2132 JX Hoofddorp

projectleider

Begane grond

Rozenbuurt

opdrachtgever

AA

hwa

optie 100.001C
erker

VK-105_O1

revisie

slaapkamer 1

optie 101.107A
eiland met kookopstelling
optie 101.107B
eiland met spoelopstelling
optie 101.107C
eiland met kook- en spoelopstelling

DEFINITIEF

Hans Koning
Richard Hofman
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RENVOOI

RENVOOI brandveiligheid
binnen- en buitenwanden

rookmelder

draairichting draai-kiepraam
l.

loopdeur

v.

vaste deur
entree pijl

RENVOOI elektra

WTW
opstelruimte WTW installatie

bel / zoemer

boiler

opstelruimte boiler en
warmtepomp

WP

beldrukker

lichtschakelaar

plafond afzuigventiel

wisselschakelaar

plafond inblaasventiel
wandrozet afzuig

lichtpunt

wandrozet inblaas
lichtpunt zolder
HWA

hemelwaterafvoer
wand lichtpunt

meterkast, volgens NEN 2768,
geventileerd 2 l/s
aansluitpunt E/W/PTT/CAI
V.V.

enkele wandcontactdoos met randaarde

vloerverdeler
dubbele wandcontactdoos met randaarde

optie 100.500 / 100.510
verblijfsruimte / kantoor in berging
optie 100.530
woonkamer in berging
optie 100.540
slaapkamer in berging
optie 100.541
slaap-en badkamer in berging

optie 100.520
bijkeuken in berging

optie 100.500 / 100.510
verblijfsruimte / kantoor in berging
optie 100.520
bijkeuken in berging
optie 100.530
woonkamer in berging
optie 100.540
slaapkamer in berging
optie 100.541
slaap-en badkamer in berging

handdoekradiator
wd

opstelplaats wasdroger

wm

opstelplaats wasmachine

aansluitpunt bedraad

loze leiding

RENVOOI gevels
cap

liggend metselwerk

centraal aansluitpunt

staand metselwerk

CO2 sensor

CO2

Voorgevel

Achtergevel

Achtergevel

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

dakpannen

koken

perilex aansluiting

hwa

optie 100.520A
bijkeuken in berging

optie 100.541A
slaap- en badkamer in berging

optie 100.500A / 100.510A
verblijfsruimte / kantoor in
berging

optie 100.540A
slaapkamer in berging

2860

2860

bnr 048 2k3

Baccarastraat

V.V.

1880

1880

berging

berging

1880

1880

V.V.

berging

Ilonastraat
bnr 041 2k3

-0.8
0m

2860

Avalanchestraat

2860

douche

2730

berging

1355

Ilonastraat
at
chestra
Avalan

1145

Milvastraat

verblijfsruimte / kantoor

S

Red Naomistraat

optie 204.405
verplaatsen WM &
WD aansluiting

Soniastraat

Situatie
schaal 1 : 2000

0m

2570

Soniastraat

-0 .8

3740

stalen latei

3000

slaapkamer

Baccarastraat

-0.7
0m

4920

2550

fase 1

slaapkamer

2570
3740

3740

4140

optie 100.530A
woonkamer in berging

bijkeuken

1200

1200

hwa

optie 100.541B
slaap- en badkamer in berging,
verlengd

Madelonstraat

hwa

optie 100.540B
slaapkamer in berging, verlengd

Red Naomistraat

hwa

optie 100.520B
bijkeuken in berging, verlengd

optie 100.530B
woonkamer in berging,
verlengd

1200

optie 100.500B / 100.510A
verblijfsruimte / kantoor in
berging, verlengd

1200

1200

groepenkast

T

status
tekeningnummer
tekening

kruipluik

hwa

kruipluik

kruipluik

hwa

optie 100.033B
extra kruipluik

2k3
bnr 41, 48

fase

schaal
formaat
datum

DEFINITIEF

VK-105_O2
2^1k, 2K3 opties
VERKOOP
OMG

As indicated
A1
23-06-2022

revisie
projectnaam
projectnummer

Begane grond

Begane grond

Begane grond

Begane grond

Begane grond

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50

schaal 1 : 50

adres

Rozenbuurt
2021003
Zwaag

opdrachtgever

VOF Rozenbuurt
Polarisavenue 132
2132 JX Hoofddorp

projectarchitect

Maarten Overtoom

projectleider
engineer

Hans Koning
Richard Hofman
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RENVOOI

RENVOOI brandveiligheid
binnen- en buitenwanden

rookmelder

draairichting draai-kiepraam
l.

loopdeur

v.

vaste deur
entree pijl

RENVOOI elektra

WTW
opstelruimte WTW installatie

bel / zoemer

boiler

opstelruimte boiler en
warmtepomp

WP

beldrukker

lichtschakelaar

plafond afzuigventiel

wisselschakelaar

plafond inblaasventiel
wandrozet afzuig

lichtpunt

wandrozet inblaas
lichtpunt zolder
HWA

optie 100.532A
woonkamer en bijkeuken in berging

optie 100.532A
woonkamer enbijkeuken in berging

Voorgevel

Achtergevel

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

schaal 1 : 100

wand lichtpunt

meterkast, volgens NEN 2768,
geventileerd 2 l/s
aansluitpunt E/W/PTT/CAI

optie 100.532A
woonkamer en bijkeuken in berging

Linker zijgevel

hemelwaterafvoer

V.V.

enkele wandcontactdoos met randaarde

vloerverdeler
dubbele wandcontactdoos met randaarde
handdoekradiator

wd

opstelplaats wasdroger

wm

opstelplaats wasmachine

aansluitpunt bedraad

loze leiding

RENVOOI gevels
cap

liggend metselwerk

centraal aansluitpunt

staand metselwerk
CO2

optie 100.532A
woonkamer en
bijkeuken in berging

dakpannen

CO2 sensor

koken

perilex aansluiting

3465

groepenkast

2k3

status
tekeningnummer
tekening

bnr 41, 48

fase

DEFINITIEF

VK-105_O3
2^1k, 2K3 opties
VERKOOP
OMG

2545

berging

schaal
formaat

2570

datum

fase 1

23-06-2022

schaal 1 : 2000

Milvastraat

bnr 048 2k3
-0.8
0m

schaal 1 : 50

Ilonastraat

Avalanchestraat

0m
-0 .8

Baccarastraat

at
chestra
Avalan

Situatie

2021003
Zwaag

opdrachtgever

VOF Rozenbuurt
Polarisavenue 132
2132 JX Hoofddorp

projectarchitect

Maarten Overtoom

Ilonastraat

bnr 041 2k3

Baccarastraat

Begane grond

adres

Rozenbuurt

S

Red Naomistraat

toilet

Soniastraat

-0.7
0m

hal

projectnaam
projectnummer

Soniastraat

Madelonstraat

Red Naomistraat

1400

A2

revisie

2980

1070

As indicated

projectleider
engineer

Hans Koning
Richard Hofman

T
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RENVOOI

RENVOOI brandveiligheid
binnen- en buitenwanden

rookmelder

draairichting draai-kiepraam
panelen indicatief

l.

loopdeur

v.

vaste deur
entree pijl

RENVOOI elektra

WTW
opstelruimte WTW installatie

bel / zoemer

optie 100.038G
hoog raam

optie 100.039
schuifdeur
optie 100.040
wijzigen schuifrichting pui

boiler

opstelruimte boiler en
warmtepomp

WP

beldrukker

lichtschakelaar

plafond afzuigventiel

wisselschakelaar

plafond inblaasventiel
wandrozet afzuig

optie 100.531A
woonkamer in berging

lichtpunt

wandrozet inblaas
lichtpunt zolder

8460

HWA

hemelwaterafvoer
wand lichtpunt

meterkast, volgens NEN 2768,
geventileerd 2 l/s
aansluitpunt E/W/PTT/CAI
V.V.

6110

optie 100.039
optie 100.038G
schuifdeur
vast raam
optie 100.040
wijzigen schuifrichting pui

vloerverdeler
dubbele wandcontactdoos met randaarde

optie 100.531A
woonkamer in berging

handdoekradiator

Achtergevel
optie 106.605
ensuite deuren

enkele wandcontactdoos met randaarde

schaal 1 : 100

wd

opstelplaats wasdroger

wm

opstelplaats wasmachine

aansluitpunt bedraad

loze leiding

RENVOOI gevels
cap

liggend metselwerk

centraal aansluitpunt

staand metselwerk
CO2

optie 100.560RZ
trapkast en
vergroten hal

2570

dakpannen

CO2 sensor

koken

perilex aansluiting

2980

1070

1400

3370

toilet

12240

groepenkast

2k3

hal

3820

status
tekeningnummer
tekening

bnr 41, 48

optie 106.605
ensuite deuren

fase

schaal
4520

formaat
datum

optie 100.531A
woonkamer in berging

VK-105_O4
2^1k, 2K3 opties
VERKOOP
OMG

As indicated
A2
23-06-2022

revisie

fase 1

Voorgevel

projectnaam
projectnummer

Soniastraat

adres

Milvastraat

bnr 048 2k3

S

Ilonastraat
Baccarastraat

Avalanchestraat

-0 .8
-0.7
0m

-0.8
0m

Baccarastraat

0m

bnr 041 2k3

Rozenbuurt
2021003
Zwaag

opdrachtgever

VOF Rozenbuurt
Polarisavenue 132
2132 JX Hoofddorp

projectarchitect

Maarten Overtoom

Ilonastraat
at
chestra
Avalan

Red Naomistraat

5480

Soniastraat

Madelonstraat

Red Naomistraat

schaal 1 : 100

Begane grond

DEFINITIEF

projectleider
engineer

Hans Koning
Richard Hofman

T

Situatie

schaal 1 : 50
schaal 1 : 2000
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