RENVOOI materialen.
- baksteen metselwerk
- kalkzandsteen
- beton, i.h.w.
- beton, prefab
- beton, gasbeton
- naaldhout
- hardhout
- isolatie
- harde isolatie, watervast
- natuursteen

Behoort bij beschikking

- kunststeen (holonite)

d.d.

27-11-2015

nr.(s)

ZK15001174

- multiplex, exterieur kwaliteit in buitenklimaat
- mdf, exterieur kwaliteit in buitenklimaat

Medewerker
Publiekszaken/vergunningen

- gipsplaat, type volgens eisen situatie
- cempanel

BEM1505742

- volkunststof

gemeente Steenbergen

- compressieband
- folie

OMGEVINGSVERGUNNING
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00

positie buitenkant
best. metselwerk
Opbouw dak:
- EPDM dakbedekking
- wbp OSB, 18 mm
- schegstuk t.b.v. afschat (16 mm / m1)
(max h. 100 mm, min 20 mm)
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 2x 80 mm
- dampremmende laag
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

5575+

afschot

aluminium daktrim,
Roval-Kraal nr. 74626

ca. 200

120

bk daktrim

ventilatie

hoogste punt dakbeschot

varieert

houten rek, opgevuld met isolatie

171 (balkhoogte)

435

18

hoogste punt dakbeschot

25

compressieband
ok plafond

5140+

verticaal rachelwerk,
25x46 mm

Opbouw wand:
- Cementpanel-Plus beplating (zwart), 18 mm
- stijl + regelwerk, 38x140 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dampremmende laag
- OSB-plaat, 12 mm
- gipsplaat, 12,5 mm

horizontale houten delen,
dikte 25 mm, tussenruimte 10 mm
bovenkant + onderkant afgeschuind

24,5

140
182,5

18 25 25
50

232,5

OMGEVINGSVERGUNNING
MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

HOLSTEIN
ARCHITECTEN

wijz. A :
wijz. B :
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detailnr :

01

positie buitenkant
best. metselwerk
Opbouw dak:
- EPDM dakbedekking
- wbp OSB, 18 mm
- schegstuk t.b.v. afschat (16 mm / m1)
(max h. 100 mm, min 20 mm)
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 2x 80 mm
- dampremmende laag
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

5575+

afschot

aluminium daktrim,
Roval-Kraal nr. 74626

ca. 210

120

bk daktrim

ventilatie

hoogste punt dakbeschot

varieert

afschot, 16 mm / m1

houten rek, opgevuld met isolatie

171 (balkhoogte)

435

18

hoogste punt dakbeschot

25

compressieband
ok plafond

5140+

verticaal rachelwerk,
25x46 mm

Opbouw wand:
- Cementpanel-Plus beplating (zwart), 18 mm
- stijl + regelwerk, 38x140 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dampremmende laag
- OSB-plaat, 12 mm
- gipsplaat, 12,5 mm

horizontale houten delen,
dikte 25 mm, tussenruimte 10 mm
bovenkant + onderkant afgeschuind

24,5

140
182,5

18 25 25
50

232,5
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02

positie buitenkant
best. metselwerk
Opbouw dak:
- EPDM dakbedekking
- wbp OSB, 18 mm
- schegstuk t.b.v. afschat (16 mm / m1)
(max h. 100 mm, min 20 mm)
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 2x 80 mm
- dampremmende laag
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

5575+

afschot

aluminium daktrim,
Roval-Kraal nr. 74626

ca. 200

120

bk daktrim

ventilatie

hoogste punt dakbeschot

varieert

houten rek, opgevuld met isolatie

25

171 (balkhoogte)

435

18

hoogste punt dakbeschot

ok plafond
20

5140+

182,5
114

25 25
68,5

232,5
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03

positie buitenkant
best. metselwerk

Opbouw wand:
- Cementpanel-Plus beplating (zwart), 18 mm
- stijl + regelwerk, 38x140 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dampremmende laag
- OSB-plaat, 12 mm
- gipsplaat, 12,5 mm

horizontale houten delen,
dikte 25 mm, tussenruimte 10 mm
bovenkant + onderkant afgeschuind

Opbouw vloer:
- zwevend dekvloer:
- fermacelplaat, 2 x 10 mm
- filt, 9 mm
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

ca. 2640+

verticaal rachelwerk,
25x46 mm

MDF plint 12x57

269

25

(=balkhoogte)196

18 30

bk afgew.vl. = best.

bk afgew.vl. = best.

ca. 2371+

ventilatieprofiel, 25x25
Proface-Ventilex, zwart
PVC

ok houten delen

2360+

ventilatie

Opbouw wand:
- kalkzandsteen (plaatselijk ophogen), 100 mm
- PIR-isolatieplaat, 60 mm
- luchtspouw, min 35 mm
- metselwerk, 100 mm

30 12

140

18 25 25
220

100

60

40
300

100
50

BK AFWERKING NIEUWE
VERDIEPINGSVLOER = BESTAAND
OMGEVINGSVERGUNNING
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04

positie buitenkant
best. metselwerk

DPC-folie
ROVAL-ROCOCO
Aluminium Waterslag,
170 mm

ca. 2840+
ok kozijn

200

Opbouw vloer:
- zwevend dekvloer:
- fermacelplaat, 2 x 10 mm
- filt, 9 mm
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

ca. 2640+

verticaal rachelwerk,
25x46 mm, bk afgeschuid

MDF plint 12x57

(=balkhoogte)196

horizontale houten delen,
dikte 25 mm, tussenruimte 10 mm
bovenkant + onderkant afgeschuind

25

269

18 30

bk afgew.vl. = best.

bk afgew.vl. = best.

ca. 2371+

ventilatieprofiel, 25x25
Proface-Ventilex, zwart
PVC

ok houten delen

2360+

ventilatie

Opbouw wand:
- kalkzandsteen (plaatselijk ophogen), 100 mm
- PIR-isolatieplaat, 60 mm
- luchtspouw, min 35 mm
- metselwerk, 100 mm

30 12

140

18 25 25
220

100

60

40
300

100
50

BK AFWERKING NIEUWE
VERDIEPINGSVLOER = BESTAAND
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05

positie buitenkant
best. metselwerk

houten verticale deel

dpc folie

10

232,5

182,5

114

140

68,5

10

50

18 25 25

25

10

10

12,5

12

compressieband

aftimmerlat
50x20

detail

7

verticale rachelwerk,
25x46 mm

Opbouw wand:
- Cementpanel-Plus beplating (zwart), 18 mm
- stijl + regelwerk, 38x140 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dampremmende folie
- dubbele gipsplaat, 2x 12,5 mm

horizontale houten delen,
dikte 25 mm, tussenruimte 10 mm
bovenkant + onderkant afgeschuind

detail

6
25 25 18
50

140

12

12,5
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06+07

positie buitenkant
best. metselwerk

Opbouw wand:
- Cementpanel-Plus beplating (zwart), 18 mm
- stijl + regelwerk, 38x140 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dampremmende laag
- OSB-plaat, 12 mm
- gipsplaat, 12,5 mm

Opbouw vloer:
- zwevend dekvloer:
- fermacelplaat, 2 x 10 mm
- filt, 9 mm
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

Opbouw dakvloer:
- EPDM dakbedekking
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, balk voorzien van afschot;
max hoogte 256 mm
min hoogte 196 mm
dikte: 71 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 2 x 80 mm
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

ca. 2800+

aluminium daktrim,
Roval-Kraal nr. 74626

bk daktrim (nieuw)

MDF plint 12x57

ca. 2640+

429

(=balkhoogte)196

laagste punt bk balken

25

269

18 30

bk afgew.vl. = best.

bk afgew.vl. = best.

ca. 2371+

minimaal dubbele ligger:
2x (71x196 mm)

detail

08

detail

09

100

60

40

100

300

BK AFWERKING NIEUWE
VERDIEPINGSVLOER = BESTAAND
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08+09

positie buitenkant
best. metselwerk

DPC-folie
ROVAL-ROCOCO
Aluminium Waterslag,
170 mm

aftimmerlat
50x20

Opbouw dakvloer:
- EPDM dakbedekking
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, balk voorzien van afschot;
max hoogte 256 mm
min hoogte 196 mm
dikte: 71 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 2 x 80 mm
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

ok kozijn

25

115

170

55

ca. 2840+

200

Opbouw vloer:
- zwevend dekvloer:
- fermacelplaat, 2 x 10 mm
- filt, 9 mm
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

MDF plint 12x57

ca. 2640+

(=balkhoogte)196

laagste punt bk balken

25

269

18 30

bk afgew.vl. = best.

bk afgew.vl. = best.

ca. 2371+
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10

positie buitenkant
best. metselwerk

nieuwe dakpannen, anders
tijdelijk best. dakpannen
herplaatsen
vogelschoot +
2x panlatten, 22 x 38 mm

Opbouw dak:
- EPDM dakbedekking
- wbp OSB, 18 mm
- schegstuk t.b.v. afschat (16 mm / m1)
(max h. 100 mm, min 20 mm)
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 2x 80 mm
- dampremmende laag
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

dakbedekking omhoog
opzetten

25

171

varieert

18

BALK OP OVERSTEK

ok plafond

5140+

nieuw stuk plafpond op hoogte bestaande plafond
Opbouw wand:
- gipsplaat, 12.5 mm
- OSB, 12 mm
- isolatie
- houten stijl + regelwerk
36x140, hoh 610mm
- OSB, 12 mm
- gipsplaat, 12.5 mm

12,5

12
24,5

140

12

12,5

164,5

OMGEVINGSVERGUNNING
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11

232,5
182,5
12,5 12

140

50
18 25 25
positie buitenkant
best. metselwerk

Opbouw wand:
- Cementpanel-Plus beplating (zwart), 18 mm
- stijl + regelwerk, 38x140 mm, hoh 610 mm
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dampremmende laag
- OSB-plaat, 12 mm
- gipsplaat, 12,5 mm

Opbouw vloer:
- zwevend dekvloer:
- fermacelplaat, 2 x 10 mm
- filt, 9 mm
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, 71 x 171 mm, hoh 610
- PIR isolatieplaat, 80 mm
- dubbele gipsplaat, 2 x 12,5 mm

ca. 2800+

aluminium daktrim,
Roval-Kraal nr. 74626

bk daktrim (nieuw)

MDF plint 12x57

ca. 2640+

269

(=balkhoogte)196

18 30

bk afgew.vl. = best.

ok houten balk

ca. 2460+

25

opvullen met isolatie
bk afgew.vl. = best.

ca. 2371+

bestaand metselwerk opmetselen

detail

12

detail

13

positie buitenkant
best. metselwerk
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12+13
10

Opbouw dakvloer garage:
- EPDM dakbedekking
- multiplex, 18 mm
- houten balklaag, balk voorzien van afschot;
max hoogte 200 mm
min hoogte 171 mm
dikte: 71 mm, hoh 610 mm

ca. 2800+
bk daktrim (nieuw)

18

120

aluminium daktrim,
Roval-Kraal nr. 74626

550

550

202

340

laagste punt bk balken

ok houten balk

210

ca. 2460+

minimale vrije hoogte ivm ophanging garagedeur

ok metselwerk

ca. 2250+

aansluiting garagedeur
conform leverancier
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10
14

