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AFRIT

Meters

PARKEERGARAGE

Berging1

GARAGE
LOFT

STAANPLAATS
HANDELSRUIMTE

Berging2

Berging3

VOORZIENING
GOEDERENLIFT O.V.

-boven- en onderverluchting
 te voorzien vlgns wettelijke
reglementeringen
-wachtleiding nutsvoorzieningen
vlgns richtlijnen nutsmaatschap
-aannemer dient zich
voorafgaandelijk te informeren
over ligging van de nutsvoorz.

disconnectieput

aansluiting op
openbare riolering

OPGELET: Funderingspeil en type fundering
volgens studie ingenieur.
FUNDERING OP PUTTEN OF PALEN

verluchting parkeergarage  conform NBN
S21-208-2 volgens studie fabrikant en
advies brandweer

verluchting parkeergarage  conform NBN
S21-208-2 volgens studie fabrikant en
advies brandweer

Pompput voor afvalwaters

aquadrain

POMPINSTALLATIE
REGENWATER

Socarex voor herbruik
regenwater voor spoeling
toiletten en buitendienstkraan

PREGENWATERPUT
2x 10.000 l
toegankelijk voor zwaar verkeer

terugslagklep

reukafsluiter

filterput

helling  4% over 5m
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bediening
rookluik

brandhaspel

sirene

poederblusser

pictogram
vluchtweg

Noodverlichting

Rookdetector

Drukknop

brandmelding

Aanduiding
niveaus

Rf 1/2h

ALGEMENE NOTA'S / OPMERKINGEN

Uitvoering conform lastenboek en meetstaten ontwerper. Ingeval van tegenstrijdigheden
dient de uitvoerder dit onmiddellijk aan het bestuur der werken te melden, de uitvoerder
kan er zich in geen geval op beroepen.

STABILITEIT
De uitvoerder (aannemer of opdrachtgever) verplicht er zich toe op zijn kosten een
stabiliteitsstudie te laten uitvoeren door een erkend Ingenieur bouwkunde.
Deze laatste zal door de architect aangeduid worden op vraag van de uitvoerder

Alle constructiematen zijn derhalve ter titel van inlichting en verbinden noch architect,
noch opdrachtgever.

Al de funderingssystemen, funderingsbreedten en -diepten dienen aangepast
 overeenkomstig de resultaten van het grondonderzoek en studie ingenieur
Al de funderingen worden uitgevoerd op vaste, draagkrachtige en vorstvrije grond
en minimaal  tot op 80 cm onder het nieuwe maaiveld. Uitvoering van al de
constructieve elementen van het gebouw (betonconstructie, staalconstructie,
houtconstructie en funderingen) volgens berekeningen van een bevoegde ingenieur
Betonkwaliteit volgens studie ing.,storten van beton mag enkel gebeuren na keuring
van wapening door toezichthoudend ingenieur
leveringsbonnen beton te overhandigen aan toezichthoudend ingenieur
Fundering, ondergrond, wapening, betonkwaliteit  dienen in het werk gecontroleerd te worden
Alle profielen worden opgelegd op een betonnen slof van tenminste 40cm lengte en 20cm dikte,
tenzij anders vermeld op studie Ir.  Opleg betonnen balken is minimum 30 cm tenzij anders
vermeld op studie ingenieur

MATEN
Alle maatvoeringen zijn in centimeters, tenzij anders vermeld.
Al de maten, hoeveelheden, hoogtes, oppervlaktes en volumes  zijn ten titel van inlichting
en dienen door de uitvoerder (aannemer of opdrachtgever) ter plaatse in het werk
gecontroleerd  voor de uitvoering, alsook evenredig aangepast in functie van het  gekozen baksteenformaat.
(indien van toepassing)

VOCHTWERING
Een geschikte vochtwering dient te worden geplaatst tegen al de raam- en
deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op
vochtindringing mogelijk is. De aannemer is verplicht overal waar nodig bijkomende
vochtwering te plaatsen, teneinde de volledige vochtvrijheid van het bouwwerk te garanderen.

THERMISCHE ISOLATIE EN VENTILATIE
De uitvoerder (aannemer of opdrachtgever) verbindt er zich toe op zijn kosten een EPB verslaggever aan te stellen
De uitvoering dient  te voldoen aan de EPB-regelgeving  en NBN D50-001 aangaande  ventilatie.
Aanduidingen op de plannen aangaande isolatie en ventilatie zijn ten titel van inlichting en dienen indien noodzakelijk
aangepast in functie van de  EPB studie.  De opgegeven isolatiediktes dienen te worden beschouw als minimale isolatie-
vereisten.Indien er geen ventilatieroosters zijn voorzien op het plan en men  niet in het bezit van EPB-verslag wordt
er vanuit gegaan dat gekozen werd voor ventilatie systeem D.
De aannemer dient al de nodige maatregelen te treffen teneinde koudebruggen uit te sluiten

BEGLAZING
De beglazing dient te voldoen aan norm  'NBN S23-002 glaswerk' op plaatsen waar een doorlooprisico bestaat.
Onder andere schuiframen, deuren en ramen met een borstwering lager dan 90cm
dienen te worden uitgevoerd met veiligheidsglas
Bij een gedeeltelijk beschaduwd glasvlak (bij vorbeeld thv zonwering) dient aangepaste,
desgevallend geharde beglazing uitgevoerd te worden conform richtlijnen fabrikant
zodoende dat dit bestand is tegen  thermische spanningen en glasbreuk voorkomen wordt
In het bijzonder dient de nodige aandacht besteed te worden aan driedubbele beglazing

SCHOUWEN
De doormeter van de schouwpotten dient te worden bepaalt in functie van het
gekozen verwarmingssysteem. De eventuele schouwverdrijvingen zijn uit te voeren
volgens de voorschriften van de fabrikant en de regels van de kunst.

MATERIALEN
Alle gebruikte materialen (waaronder ook metselmortel en beton) moeten Benor of butgb gekeurd zijn
De materialen evenals de plaatsing ervan, dienen door de aannemer gegarandeerd
te worden in het kader van de tienjarige verantwoordelijkheid. Behoudens anders beschreven
in het lastenboek worden al de gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften
van de fabrikant. Al het gebruikte hout voor timmer- en dakwerken is onder autoclaaf gedrenkt.

NUTSLEIDINGEN
Alle gegevens op de bouwplannen betreffende nutsleidingen zijn enkel ten titel van inlichting
De uitvoerder (aannemer of opdrachtgever) dient zelf de ligging van desbetreffende leidingen
en riolering bij de nutsmaatschappijen na te trekken en ter plaatse in het werk te controleren.
Aannemer is verplicht voor start der werken de ligging van alle nutsvoorzieningen
op te vragen en alle noodzakelijke maatregelen te treffen in kader van de veiligheid.

RIOLERING
Alle riolering wordt aangelegd met een minimum  helling van 1% tenzij
anders vermeld. De op de plannen weergegeven diameters voor rioleringsleidingen
en regenwater afvoeren   zijn minimale  diameters en dienen  gecontroleerd te worden
voor uitvoering.  Putten te plaatsen buiten funderingsveld gebouw. Standleidingen uit te voeren
in PE geberit silence met electromof verbindingen

COPYRIGHT
Dit ontwerp is exclusief eigendom van de in de hoofding vermelde ontwerper(s). Zonder
schriftelijke toelating mag het noch medegedeeld, nog gedeeltelijk of volledig
gedupliceerd, noch uitgevoerd worden. Alle rechten voorbehouden.
De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens
de plannen van de bouwaanvraag.

DIVERSEN
De architekt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor uitvoeringen door aannemer
of opdrachtgever die niet conform de plannen zijn.
Het uitzetten van de bouw geschiedt door de uitvoerder (aannemer of opdrachtgever). Deze
zal de gemeente  uitdrukkelijk en voorafgaand aan alle werken verzoeken het uitzetten van de
bouw te controleren.
De werken mogen niet aangevat worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring
van de architect.
Binnendeuren 87cm(breedte) x 211cm(hoogte) tenzij anders vermeld, dagmaat 95 cm (breedte) x215 cm (hoogte)
Aanduiding van interieur(schrijnwerk) is indicatief en maakt geen voorwerp uit van de uitvoering
en/of verkoopsplannen tenzij anders vermeld in lastenboek of meetstaat

LEGENDE

kelder in gewapend waterdicht beton met kimplaten thv
funderingsaanzet en aansluiting vloerplaten boven kelderniveau

BRANDVEILIGHEID

-Veiligheidsverlichting, pictogrammen, branddetectie, haspels
 en blusvoorzieningen volgens de geldende wetgeving
 en richtlijnen  brandweer. Aanduidingen op plan zijn slechts indicatief.
 De aannemer  dient zelf de conformiteit met de regelgeving te controleren

-Alle structurele elementen dienen een minimale  weerstand  tegen
 brand te hebben van tenminste 1h

-Valse plafonds, brandstabiliteit 1/2h

-Branddeuren  met BENOR-ATG attest

-Doorvoeringen van leidingen mogen de vereiste weerstand
 tegen brand niet nadelig beïnvloeden

-Leidingwerk doorheen compartimenten,... Rf af te kasten

-Alle materialen dienen de benodigde brandklasse te bezitten conform
 brandweerverslag

sandwichpaneel min.10cm PIR  (te voldoen aan brandweerverslag)
draagstructuur met de nodige bevestigingsprofielen en windverbanden
voorzetwand met rotswolisolatie

isolatie platte  daken  min   2x8cm  PIR
isolatie scheidingsmuren min. 5cm akoestische isolatie
isolatie vloeren min 9cm gespoten PUR  + akoestische isolatie

Rf deur zelfsluiten (uitgezonderd app.)

TOEGANKELIJKHEID

-Uitvoering volgens richtlijnen toegankelijkheid
Aanduiding op plannen zijn indicatief
Deurbladen in gemeenschappelijke delen min. 93x211cm
Afstand klink tot muur min.50cm
DRaaicirkel rolstoelgebruikers 150cm tov afgewerkte muren

KELDER-, FUNDERINGS-, EN RIOLERINGSPLAN
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