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F :
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A :
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:

Meer en minderwerk tekening

Wielewaal fase 3a en 4a

Venster Architekten

Van Wijnen Projectontwikkeling West BV

07-09-2022 -

177

06-10-2022 -

02-05-2022

26-08-2022

01-09-2022

-

MK

-

18-10-2022

1 : 50
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mechanische ventilatie-unit incl.
warmteterugwinunit

wtw

warmtepompwp

verdeler vloerverwarming

elektrische radiatorrad

aansluitpunt licht

aansluitpunt licht, wand

centraaldoos met lichtpunt

armatuur aan de wand

rookmelder

aansluitpunt niet bedraad

beldrukker

schel

schakelaar, 1-polig

werkschakelaar tbv PV-panelen

schakelaar, 3-polig

schakelaar, wissel

schakelaar, kruis

schakelaar, serie

wandcontactdoos 1-voudig

wandcontactdoos 2-voudig verticaal

wandcontactdoos 2-voudig horizontaal

thermostaat

inblaasventiel mechanische ventilatie

Renvooi installaties

uitblaasventiel mechanische ventilatie

blauw = via AO
zwart = standaard
rood = offerte (voorlopig)
groen = opdracht (definitief)

voor akkoord:
datum:

uitsluitend ten behoeve van meer- en minderwerk.

............................

............................

behoudens de op deze tekening aangegeven opties e/o wijzigingen,
kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.
De maatvoering is indicatief. Wijzigingen welke zijn opgenomen in de
showroomofferte(s) zijn op deze tekening niet verwerkt.
alle voorgaande tekeningen komen hiermee te vervallen.
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-
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18-10-2022
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mechanische ventilatie-unit incl.
warmteterugwinunit
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warmtepompwp

verdeler vloerverwarming

elektrische radiatorrad

aansluitpunt licht

aansluitpunt licht, wand

centraaldoos met lichtpunt

armatuur aan de wand
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aansluitpunt niet bedraad
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Renvooi installaties

uitblaasventiel mechanische ventilatie

blauw = via AO
zwart = standaard
rood = offerte (voorlopig)
groen = opdracht (definitief)

voor akkoord:
datum:

uitsluitend ten behoeve van meer- en minderwerk.

............................

............................

behoudens de op deze tekening aangegeven opties e/o wijzigingen,
kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.
De maatvoering is indicatief. Wijzigingen welke zijn opgenomen in de
showroomofferte(s) zijn op deze tekening niet verwerkt.
alle voorgaande tekeningen komen hiermee te vervallen.
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uitblaasventiel mechanische ventilatie

blauw = via AO
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groen = opdracht (definitief)

voor akkoord:
datum:

uitsluitend ten behoeve van meer- en minderwerk.

............................

............................

behoudens de op deze tekening aangegeven opties e/o wijzigingen,
kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend.
De maatvoering is indicatief. Wijzigingen welke zijn opgenomen in de
showroomofferte(s) zijn op deze tekening niet verwerkt.
alle voorgaande tekeningen komen hiermee te vervallen.


