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19-163 D Renvooi

Lucht- en contactgeluidisolatie van scheidingswanden
tussen verblijfsruimten (woningen) onderling of tussen
woningen en verkeersruimten en overige functies waarin
geen deur opgenomen zie rapportage bouwfysisch
adviseur.

Lucht- en contactgeluidisolatie en brandwerendheid van
scheidingswanden van (leiding-)schachten zie rapport
bouwfysisch adviseur.

Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie inclusief
gevelopeningen zie rapport bouwfysisch adviseur.

Alle volgens het bouwbesluit vereiste vloerafscheidingen
dienen te voldoen aan de NEN 6702.

Vloerafscheidingen langs trappen conform bouwbesluit
afdeling 2.3, volgens opgave leverancier.

De toegangen dienen te voldoen aan het bouwbesluit
artikel 4.17 en 4.18. Het vloerpeil van de entree van het
gebouw ligt ter plaatse van de toegang gelijk met het
aansluitende maaiveld van het openbaar gebied. De
drempels ter plaatse van deze toegangen liggen maximaal
20mm hoger dan de ruimtereservering van 15mm voor de
door de bewoner aan te brengen vloerafwerking.

Hoofddraagconstructie brandwerend met betrekking tot
bezwijken cf opgave constructeur.

De voorzieningen voor en eisten aan de
brandweertechnische installaties
(rook- en brandmelders, noodverlichting,
vluchtwegaanduiding en dergelijke) zijn
aangegeven op de tekeningen van de adviseur installaties.

Brandcompartimentering en rookcompartimentering
zie rapport bouwfysisch adviseur.

Brandveiligheid en rookproductie van toegepaste
materialen dienen te voldoen aan artikel 2.125 tot en met
2.128 van het Bouwbesluit.

Ventilatie van verblijfsgebieden en toiletruimten zie rapport
bouwfysisch adviseur en/of installaties.

Hemelwater wordt op de dakvlakken opgevangen
en afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de laanzijde
(noorden). Aantal noodoverstorten volgens opgave
contstructeur, positie volgens tekening architect.
noodoverstorten combineren met geveluitlopen.

Legenda

bwn. oplopend van 104 tot 137

baksteen, waalformaat type Kooy 508.H
voegwerk doorstrijkmortel dilataties kitwerk op rugvulling

baksteen, waalformaat type Kooy 649.P
voegwerk doorstrijkmortel dilataties kitwerk op rugvulling

baksteen, waalformaat type Kooy 131.P
voegwerk doorstrijkmortel dilataties kitwerk op rugvulling

zink, rond
noodoverstorten geïntegreerd in uitloop hwa

houten latten, oregon pine

kozijnmerkMerk A
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in ontwikkeling, uitwerking nader te bepalenI.O
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