Begane grond
Optie uitbouw 1,2m achtergevel

Begane grond
Optie uitbouw 2,4m achtergevel

Begane grond
Optie uitbouw 3,6m achtergevel

Begane grond
Optie openslaande deuren achtergevel

Eerste verdieping
Optie badkamer vergoten

Tweede verdieping
Optie zolder indeling 1

RUWBOUWOPTIES
Bnr. :
Naam :
Opties:

Uitbouw 1,2 m achtergevel
Uitbouw 2,4 m achtergevel
Uitbouw 3,6 m achtergevel
Openslaande deuren achtergevel
ipv grote pui B.G.
Badkamer vergroten

badkamer

Zolder indeling 1
slaapkamer 1

(een onbenoemde ruimte en techniekruimte)

techniek

Zolder indeling 2

toilet

(twee onbenoemde ruimtes en techniekruimte)

Garage incl. openslaande deuren

zolder
overloop

Deur tussen garage en woning
Pergola icm vlonder

voorzijde

achterzijde

Carport

slaapkamer 2

slaapkamer 3

Handtekening :
en datum

................

optie openslaande deur
vast

garage

garage

garage

woonkamer

woonkamer

garage

woonkamer

vast

loop

Tweede verdieping
Optie zolder indeling 2

woonkamer

loop

Dit is een voorlopig ontwerp, W elstand moet zijn goedkeuring nog verlenen.

optie openslaande deur

hal

mk

hal

mk

hal

mk

mk

De gevels en de bijbehorende plattegronden zijn een voorbeeldweergave,
deze indelingen kunnen per bouwnummer verschillen.

hal

Opties zijn in combinaties met elkaar te kiezen.
Maatvoering ter indicatie. Deze kan in de praktijk enigszins afwijken.

toilet

toilet

berging

toilet

toilet

berging

berging

techniek

zolder

berging

overloop

disclaimer: technische uitvoerbaarheid wordt met bouwpartners Bolton komende periode uitgezocht

Renvooi
zolder

Begane grond
Optie garage met openslaande deuren / deur naar garage

Begane grond
Optie carport

Begane grond
Optie pergola met vlonder voor- /achterzijde

metselwerk kleur A
"DONKER" donkerbruin
voeg donkergrijs

metselwerk rollaag kleur D
grijszwart

metselwerk kleur B
"DONKER" bruinrood
voeg donkergrijs

metselwerk rollaag kleur B
bruinrood

metselwerk kleur C
"LICHT" bronsbruin
voeg lichtgrijs

PV-panelen aantallen indicatief

metselwerk kleur D
"LICHT" antraciet
voeg lichtgrijs

entree woning
garage vzv roosters tbv ventilatie

Installaties
2640 +vlp

- thermostaat

- aansluitpunt wasmachine

- beldrukker

- aansluitpunt pv-omvormer

- rookmelder

- aansluitpunt kooktoestel

- dubbele wandcontactdoos

- toe en afvoerpunt ventiel

- aansluitpunt boiler onbedraad

- enkelpolige schakelaar

- afvoerpunt ventiel in wand

- aansluitpunt onbedraad

- dubbelpolige schakelaar

- cv-verdeler

- enkele wandcontactdoos

- wisselschakelaar

- vloerverwarming

- aansluitpunt koelkast

- schel

- handdoekradiator

- aansluitpunt afzuigkap

- lichtpunt aan plafond

- douchemengkraan

- aansluitpunt vaatwasser
- aansluitpunt ventilatie

- lichtpunt aan wand
- lichtpunt buiten

- hemelwaterafvoer

hwa

mk

- meterkast

Posities installaties zijn indicatief, exacte positie wordt bepaald door installateur

Situatie
Optie vlonder

optie openslaande deur

optie deur naar garage

vast

garage

vast

garage

woonkamer

loop

zolder
garage

woonkamer

woonkamer

mk
hal

N

loop

optie openslaande deur

toilet

mk
hal

slaapkamer 3

slaapkamer 1

mk
hal

berging

toilet

Bnr.:

Type A1

Getekend:

09, 13

Gespiegeld:

-

toilet

berging

berging
woonkamer

Project:

Aan de Bosrand te Ede
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optie pergola icm vlonder

Type A1 opties
Bladnummer:

VT-A1-11

schaal: 1:100
datum: 23-06-2020
gewijzigd:
A 29-06-2020
B
C

