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BESTEKNUMMER

019-642
BLADNUMMER

BA-10
ONDERDEEL

principedetaillering

300
100

200

ONDERGRONDS

BINNEN

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥3,5 m²K/W):
- Thermische isolatie, d=120mm;
- Prefab kelder, d=200mm;

VLOEROPBOUW bo-ond, (Rc≥3,5 m²K/W):
- Zandcementdekvloer, d=70mm;
- Kelder, d=200mm;
- Isolatie, d=120mm;

- 2.930
b.k. vloer
70

- 2.990

390

200

b.k. keldervloer

- 3.120

120

o.k. keldervloer

- 3.320
o.k. isolatie

ONDERGRONDS
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Schaal : 1:5
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VLOEROPBOUW bo-ond,
(Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcementdekvloer, d=70mm;
- Lewis zwaluwstaartplaten;
- ruimte uitvullen met staalconstr.;
constructie cf. opg. constr.;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- EPS isolatielaag, d=140mm;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- isolatielaag, d=140mm;
- houten regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

VLOEROPBOUW bo-ond,
(Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcementdekvloer, d=70mm;
- isolatielaag, d=30mm;
- kelderbak, d=200mm;

0.00+
PEIL

-100
b.k. kelderbak

-300
o.k. plafond

-734
o.k. stalen tank

-834

prefab kelderbak

b.k. werklvoer

-1.084
o.k. werkvloer

400x500
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BINNEN

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- stucwerk, kleur cf. geveltekening;
- wapeningsweefsel;
- lijm- en bekledingsmortel;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- luchtspouw, d=110mm;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

BUITEN

kunststof stripje

+ 600
b.k. steenstrips

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- steenstrips, verlijmd op achterconstructie;
- wapeningsnetje;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- luchtspouw, d=110mm;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

+ 10
o.k. strips

siliconenvoeg

kantstrook

0.00+
PEIL
66

- 50
maaiveld

- 66
b.k. staal

waterkerende folie

220
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BINNEN

KOZIJNEN (U≤1,65 W/m²K):
kozijnen met blokprofilering,
beglazing, HR++ beglazing,
kozijnen volgens Politiekeurmerk.
BUITEN

+ 630
vensterbank

o.k. kozijn

+ 600

houtvezelplaat
50

b.k. steenstrips

aluminium lekdorpel
op klangen, vv. dreunfolie
kleur cf. geveltekeningen

30

dampremmende folie
doortrekken tot aan kozijn

30

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- steenstrips, verlijmd op achterconstructie;
- wapeningsnetje;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- luchtspouw, d=110mm;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

+ 10
o.k. strips

siliconenvoeg

kantstrook

0.00+
PEIL
66

- 50
maaiveld

- 66
b.k. staal

waterkerende folie
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BUITEN

287

KOZIJNEN (U≤1,65 W/m²K):
kozijnen met blokprofilering,
beglazing, HR++ beglazing,
kozijnen volgens Politiekeurmerk.

12

KOZIJNEN (U≤1,65 W/m²K):
kozijnen met blokprofilering,
beglazing, HR++ beglazing,
kozijnen volgens Politiekeurmerk.

30
110

aanzicht lekdorpel

stalen T-profiel
cf. opg. constructeur

490

05

25

140

kunststof stripje
in kleur kozijn

dampremmende folie
doortrekken tot aan kozijn

12

kunststof stripje
in kleur kozijn

dampremmende folie
doortrekken tot aan kozijn

aanzicht vensterbank

116

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- stucwerk, kleur cf. geveltekening;
- wapeningsweefsel;
- lijm- en bekledingsmortel;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- luchtspouw, d=110mm;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stalen L-profielen in tank
handhaven, wegwerken
in voorzetwanden

BINNEN
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BINNEN

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- stucwerk, kleur cf. geveltekening;
- wapeningsweefsel;
- lijm- en bekledingsmortel;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- nieuw aan te lassen stalen plaat;
- luchtspouw, d=110mm;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.
VLOEROPBOUW bo-ond:
- zandcementdekvloer, d=70mm;
- Lewis zwaluwstaartplaten;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- isolatielaag, d=140mm;
- houten regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

kantstrook

+ 3.365
b.k. vloer
65

+ 3.300

352

101

12

b.k. tank

34

140

BUITEN

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- stucwerk, kleur cf. geveltekening;
- wapeningsweefsel;
- lijm- en bekledingsmortel;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- luchtspouw, d=110mm;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

stucstop

stalen L-profielen in tank
handhaven, wegwerken
in voorzetwanden

+ 2.666
o.k. staal

BINNEN
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BINNEN

KOZIJNEN (U≤1,65 W/m²K):
kozijnen met blokprofilering,
beglazing, HR++ beglazing,
kozijnen volgens Politiekeurmerk.

dampremmende folie
doortrekken tot aan kozijn

+ 4.330
vensterbank

o.k. kozijn

+ 4.300

houtvezelplaat
50

b.k. beplating
30
30

aluminium lekdorpel
op klangen, vv. dreunfolie
kleur cf. geveltekeningen

85
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VLOEROPBOUW bo-ond:
- zandcementdekvloer, d=70mm;
- Lewis zwaluwstaartplaten;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- isolatielaag, d=140mm;
- houten regelwerk, 22x45mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

25

kantstrook

BUITEN

+ 3.365
b.k. vloer
65

+ 3.300

352

101

12

b.k. tank

34

140

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- Equitone Tective gevelbekleding;
- geventileerde, houten achterconstr.;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- staalplaat tanks, d=12mm;
- luchtspouw, d=110mm;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.
stucstop

85
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+ 2.800

houtvezelplaat

b.k. kozijn

kunststof stripje
in kleur kozijn

dampremmende folie
doortrekken tot aan kozijn

KOZIJNEN (U≤1,65 W/m²K):
kozijnen met blokprofilering,
beglazing, HR++ beglazing,
kozijnen volgens Politiekeurmerk.

BINNEN
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WBP multiplex, d=18mm
op geventileerde achterconstructie
WPB multiplex in kleur geschilderd
kleur cf geveltekeningen
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DAKOPBOUW bu-bi, (Rc≥6,0 m²K/W):
- keramische, vlakke dakpannen;
- houten panlatten, d=22mm;
- houten tengels, d=22mm;
- waterkerende folie;
- SlimFix dakelement, d=203mm,
dakelement bestaat uit;
- 8mm houtspaanplaat,
- 187mm EPS isolatiekern,
- dampremmende folie,
- 8mm houtspaanplaat, wit.
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GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- stucwerk, kleur cf. geveltekening;
- wapeningsweefsel;
- lijm- en bekledingsmortel;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- nieuw aan te lassen stalen plaat;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- PUR isolatielaag, d=250mm;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.

o.k. muurplaat

+ 4.900

muurplaat incl. stalen plaat
afm. cf. opg. constructeur

BINNEN
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GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥4,5 m²K/W):
- stucwerk, kleur cf. geveltekening;
- wapeningsweefsel;
- lijm- en bekledingsmortel;
- EPS gevelisolatie, d=220mm;
- nieuw aan te lassen stalen plaat;
- HSB-constructie opvullen met isolatie;
- PUR isolatielaag, d=250mm;
- dampremmende folie;
- multiplex, d=12mm;
- gipskartonplaat, d=12,5mm.
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BUITEN

WBP multiplex, d=18mm
op geventileerde achterconstructie
WPB multiplex in kleur geschilderd
kleur cf geveltekeningen

945

1200

22 22

waterkerende folie
van het dak
doortrekken
tot over de rand

eindpan

BUITEN

DAKOPBOUW bu-bi, (Rc≥6,0 m²K/W):
- keramische, vlakke dakpannen;
- houten panlatten, d=22mm;
- houten tengels, d=22mm;
- waterkerende folie;
- SlimFix dakelement, d=203mm,
dakelement bestaat uit;
- 8mm houtspaanplaat,
- 187mm EPS isolatiekern,
- dampremmende folie,
- 8mm houtspaanplaat, wit.
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DAKOPBOUW bu-bi, (Rc≥6,0 m²K/W):
- keramische, vlakke dakpannen;
- houten panlatten, d=22mm;
- houten tengels, d=22mm;
- waterkerende folie;
- SlimFix dakelement, d=203mm,
dakelement bestaat uit;
- 8mm houtspaanplaat,
- 187mm EPS isolatiekern,
- dampremmende folie,
- 8mm houtspaanplaat, wit.

BUITEN
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BINNEN

flexibele PUR tussen
dakplaten in

DAKOPBOUW bu-bi, (Rc≥6,0 m²K/W):
- keramische, vlakke dakpannen;
- houten panlatten, d=22mm;
- houten tengels, d=22mm;
- waterkerende folie;
- SlimFix dakelement, d=203mm,
dakelement bestaat uit;
- 8mm houtspaanplaat,
- 187mm EPS isolatiekern,
- dampremmende folie,
- 8mm houtspaanplaat, wit.
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BINNEN

KOZIJNEN (U≤1,65 W/m²K):
kozijnen met blokprofilering,
beglazing, HR++ beglazing,
kozijnen volgens Politiekeurmerk.

BUITEN

+ 10
o.k. strips
kantstrook

0.00+

20

0.00+

PEIL

5

PEIL

tree

opstraten richting en

-100
b.k. kelderbak

- 70
b.k. staal

geïsoleerde, (Styrock) kantplank
15mm cementplaat + 90mm isolatie
kantplank vv. ondersabeling

-300
o.k. plafond

- 400
o.k. kantplank
VLOEROPBOUW bo-ond,
(Rc≥3,5 m²K/W):
- zandcementdekvloer, d=70mm;
- isolatielaag, d=30mm;
- kelderbak, d=200mm;

waterkerende folie

ONDERGRONDS

binnen

prefab kelderbak

GEVELOPBOUW bu-bi, (Rc≥3,5 m²K/W):
- Thermische isolatie, d=120mm;
- Prefab kelder, d=200mm;

-734
o.k. stalen tank

-834
b.k. werklvoer

-1.084
o.k. werkvloer
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