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metselwerk
spouwisolatie
kalkzandsteen
betonwand

hemelwaterafvoer

groendak/talud (stallingsgarage)
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afstand van wand tot wand, gemeten in centimeters

wandlichtpunten aansluiting

plafondlichtpunt aansluiting
enkelpolige schakelaar
dubbbelpolige schakelaar
wisselschakelaar
enkele wandcontactdoos
dubbele wandcontactdoos, verticaal
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bediening ruimteregelaar
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ventilatie ventiel, inblaas of afzuig

radiator

douchedrain
vloerverwarming

opstelplaats wasmachine (WM) en
wasdroger (WD), gestapeld

installatie zone, opstellings-
en serviceruimte techniek

wandlichtpunt, incl. armatuur
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lichte scheidingswand

videofoon

LEGENDA
Bouwkundig, plattegrond

Maatvoering

LEGENDA INSTALLATIES
Electrotechnische

Overige installaties

•
•
•
•

•

Kleine wijzigingen voorbehouden
Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend
Maatvoering betreft circa-maten en is aangegeven in centimeters
Elektrapunten, contour keukenopstelling, ventilatiepunten, vloerverwarmingsverdelers,
hemelwaterafvoeren, radiator, rookmelders en videofoon zijn indicatief aangegeven
Het is mogelijk dat niet alle symbolen uit de legenda van toepassing zijn op uw appartement

draait naar buiten draait naar binnen valraam naar binnen draaikiepraam
naar binnen

veiligheids-
beglazing
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Draairichting ramen en deuren
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Willemskwartier, 31 appartementen

Plattegrond As indicated21-12-2022

VK-33Appartement DAT

StallingsgarageVerkooptekening

Stallingsgarage                                                                          .


