
5.6 m²

Techniek

1500+

1500+

2600+

noklijn

2600+

traphekwerk 1000+vl.

optie: slaapkamer + dakraam + badkamer

hwa

open trap

slaapkamer
19.9 m²

badkamer
13.7 m²

verlaagd plafond

2600+

velux GGl SK08
1140x1400 mm

L
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keukenopstelling indicatief
installaties volgens nul-tekening

dichte trap

buitenkraan

Woonkamer / Keuken
80,9 m²

Entreehal
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L
hwa

aftimmering stalen balk in het zicht

optie: achter uitbouw 2,4m en uitbreiding entree en wonen

veranda
20,7 m²

hwa

hwahwa

Toilet

hwa

garage kanteldeur
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berging
18,4 m²

g
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hwa

optie: veranda+uitbouw+dakraam+uitbreiding entree en wonenoptie: veranda+uitbouw+dakraam+uitbreiding entree en wonenoptie: veranda+uitbouw+dakkapel+uitbreiding entree en wonen

Renvooi Bouwkundig

vuren, zweeds rabat 

gevelisolatie

kalkzandsteen binnenspouwblad / binnenwand

lichte scheidingswand

warmte-terug-winning

hemelwaterafvoer

wtw

hwa

warmtepompwp

wasmachinewm

wasdrogerwd

loopdeurL

wtw afzuig

wtw aanvoer

meterkastmk

Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact

Aansluitpunt bedraad

Aansluitpunt data niet bedraad

Aansluitpunt licht

Aansluitpunt licht, armatuur op wand

Aardmat

Armatuur op wand met invoegpunt aan buitenzijde, waterdicht

Bel

Centraal aardpunt

Centraaldoos met lichtpunt

Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact 

Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Contactdoos 3 fasen, nul en beschermingscontact

Contactdoos met serieschakelaar

Contactdoos met wisselschakelaar

Contactdoos, perilex

Enkelpolige schakelaar met contactdoos

Melder, rook, optisch

Schakelaar, 1-polig

Schakelaar, wissel

Drukknop

Renvooi Elektra

breedplaatvloer verdieping 

geisoleerde beganegrondvloer

kamerthermostaatkth

mechanische ventilatiemv

vv vloerverdeler vloerverwarming

buitenkraan

wtw wand afzuig

wtw wand aanvoer
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Van Wijnen Breda

Breda, Parc Heilaar, 50 woningen

Verkooptekening
Optie vrijstaande woning
Opties bwnr. 10

Reinier Ubels

Koen Everaars

Maarten Baakman
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1:50

B9126

1 : 50

2e Verdieping

1 : 50

Begane grond

1 : 100

Achtergevel

1 : 100

Linker zijgevel

1 : 100

Rechter zijgevel

1 : 100

Voorgevel

Wijziging br. Wijziging datum Wijziging omschrijving

Op de situatietekening is per bouwnummer aangegeven welke uitbouw optie er mogelijk is en bij welke 

woning er een voor de optie veranda gekozen kan worden. De mogelijkheden hierin  verschillen per 
bouwnummer.
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