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1. ALGEMEEN

In de technische omschrijving staan de technische

De ramen en deuren van de van de appartementen

specificaties van het woongebouw en de privé-gedeelten,

zijn naar binnen toe te openen of eenvoudig van

zoals onder andere de toepassing van materialen en

buitenaf te bereiken. Hiermee kunnen bewoners

kleuren, omschreven. Voor de indeling en maatvoering

binnen de toegestane reikwijdten of vanaf een loggia/

van de appartementen en algemene (verkeers-)ruimten

balkon/galerij/dakterras, de kozijnen, ramen en deuren

verwijzen wij u naar de (losse) verkooptekeningen die

onderhouden en het glas bewassen.

behoren bij de koop-/aannemingsovereenkomst.
De

houten

buitenkozijnen

aan

en

boven

de

De in deze omschrijving opgenomen plaatjes en foto’s

buitentuinpockets, kunnen aan de buitenzijde niet

zijn een principe weergave, maar kan in werkelijkheid

van binnenuit onderhouden of bewassen worden. Het

afwijken. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

onderhoud en de bewassing van deze houten kozijnen

Deze technische omschrijving vormt één geheel met de

zal samen met de kozijnen, ramen en deuren van de

verkooptekeningen.

algemene ruimten, via de VvE worden verzorgt.

Ten behoeve van het beheer en onderhoud na oplevering

De afvalinzameling geschiedt via een collectieve

wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht. In deze

containerruimte binnen het gebouw, waarbij met de

technische omschrijving zal deze Vereniging verder als

gemeente is overeengekomen dat de containers twee

VvE worden aangeduid.

maal per week worden geleegd. Vanuit de VvE zal
buiten op straat te plaatsen en weer binnen te zetten.

Het project LINCK IN DE BINCK is gelegen in Den Haag

In overleg met de gemeente zal nog worden bekeken

en ligt op de hoek van de toekomstige Capellalaan en de

of er een aparte container voor PMD (plastic, Metaal,

Callistoweg, tegenover de Fokkerkade.

Drankkarton) in de containerruimte wordt geplaatst.

Deze technische omschrijving betreft de bouw van 77

1.2 Administratieve bepalingen

appartementen gelegen boven een commerciële plint van

De bepalingen volgens het Bouwbesluit (geldend op het

2 bouwlagen met split-level niveaus, een fietsenberging,

moment van indiening van de omgevingsvergunning

scootmobielberging, containerruimte, traforuimte van

d.d.29-06-2021) en de bepalingen van Nutsbedrijven

Stedin en de technische ruimten voor de appartementen.

zijn van toepassing, alsmede de bepalingen van

De commerciële ruimten en de traforuimte van Stedin

Stichting

worden casco opgeleverd en worden verder niet

conform Garantie-en Waarborgregeling 2020 en de

specifiek omschreven in deze technische omschrijving.

garantiesupplementen Module I F en Module II R van

De commerciële ruimte op de begane grond is qua

het SWK.

bestemmingplan geschikt voor horeca.
De aanleg van de woonomgeving ligt in handen van de
gemeente, maar er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
het natuurinclusief ontwerp van het woongebouw.

Waarborgfonds

Koopwoningen

(SWK)
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iemand aangesteld moeten worden om de containers
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1.3 Ruimtebenaming

Hydrofoorruimte.......................Technische ruimte

De verschillende ruimten van het woongebouw, zoals

T.R...............................................Technische ruimte

ze op de tekening zijn aangegeven, worden volgens het

Werkkast....................................Bergruimte VvE

bouwbesluit als volgt aangeduid:

Binnenpocket............................Gemeenschappelijke
....................................................verkeersruimte

Tekening

Bouwbesluit

Hal/Entree/Gang.......................Verkeersruimte

Buitenpocket.............................Gemeenschappelijke
....................................................buitenruimte

Woonkamer..............................Verblijfsruimte
Keuken.......................................Verblijfsruimte

1.4 Krijtstreepmethode

Slaapkamer...............................Verblijfsruimte

Het kan mogelijk zijn dat er in verband met beperking

Onbenoemde ruimte...............Onbenoemde ruimte

van daglichttoetreding in sommige kamers gebruik

Toilet...........................................Toiletruimte

gemaakt wordt van de ‘krijtstreepmethode’. De ruimte

Badk............................................Badruimte

wordt dan verdeeld in een deel verblijfsruimte en een deel

Berging.......................................Onbenoemde ruimte

onbenoemde ruimte. De daglichttoetreding is bepaald op

Berging / T.R..............................Technische ruimte

het deel verblijfsruimte. Hiermee wordt voldaan aan de

T.R...............................................Technische ruimte

eisen van de bouwregelgeving die gesteld worden aan

Meterkast..................................Technische ruimte

het appartement.

Loggia.........................................Buitenruimte
Balkon.........................................Buitenruimte

Op de verkooptekening staat de krijtstreep, indien van

Dakterras...................................Buitenruimte

toepassing, middels een stippellijn aangegeven.

Groenvoorziening.....................Buitenruimte
Hoofdentree-algemeen...........Gemeenschappelijke

1.5 Energie prestatie

....................................................verkeersruimte

Conform de eisen van het Bouwbesluit moeten woningen

Hoofdentree-woongebouw.....Gemeenschappelijke

voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale

....................................................verkeersruimte

Gebouwen (BENG). De energieprestatie wordt behaald

Lobby .........................................Gemeenschappelijke

aan de hand van 3 individueel te behalen eisen.

....................................................verkeersruimte
Liftsluis........................................Gemeenschappelijke
....................................................verkeersruimte
Noodtrap...................................Gemeenschappelijke
....................................................verkeersruimte
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Rooksluis....................................Gemeenschappelijke

• BENG 1: Energiebehoefte voor verwarming en koeling
(hoeveel warmte of koude behoefte heeft mijn woning)
• BENG 2: Primair Fossiel energieverbruik (voornamelijk
het energieverbruik van de installaties)
• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (energie uit

....................................................verkeersruimte

wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en

Galerij.........................................Gemeenschappelijke

biomassa)

....................................................verkeersruimte
Atrium........................................Gemeenschappelijke

De waarden van BENG zijn wettelijk vastgesteld voor

....................................................verkeersruimte

woningen en woongebouwen. De woningen voldoen

Fietsenberging...........................Gemeenschappelijke

allemaal aan de eisen die volgens het Bouwbesluit van

....................................................bergruimte

toepassing zijn.

Scootmobielberging.................Gemeenschappelijke
....................................................bergruimte

Naast de eisen voor BENG wordt er een grenswaarde
voorgeschreven voor temperatuuroverschrijding bij

1.7 Wijzigingen voorbehouden

vastgesteld op 1,2, waarbij deze waarde voor maximaal

Deze verkoopdocumentatie van het project LINCK IN DE

450 uur per jaar mag worden overschreden. Een woning

BINCK is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

met een actief of passief koelsysteem krijgt automatisch

Het blijft echter een momentopname in het dynamische

de TOjuli waarde van 0,0 mee, waarmee wordt voldaan

proces van ontwikkelen en bouwen.

LINCK I N DE B I NC K

woningen, uitgedrukt in de TOjuli. De grenswaarde is

aan de grenswaarde van 1,2. In dit project is het mogelijk
om de woning via de leidingen in de vloer beperkt te

Conform de Algemene Voorwaarden SWK versie 2020,

koelen, daarmee wordt voldaan aan de TOjuli.

behorend bij de koop-/aannemingsovereenkomst voor
appartementen, is de ondernemer gerechtigd tijdens

1.6 Rc-waarde (isolatiewaarden)

de (af)bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te

De Rc-waarde is een getal dat aangeeft in welke mate

brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering

een constructie weerstand biedt tegen energie (=warmte)

blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan

verliezen. Deze gemiddelde Rc-waarde wordt uitgedrukt

waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid

in m K/W en is volgens de huidige normen minimaal

van het gebouw casu quo het privé-gedeelte; deze

Rc=3,7 ten behoeve van begane grondvloeren, Rc=4,7 ten

wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot

behoeve van de gevels en Rc=6,3 ten behoeve van daken.

het vragen van vergoeding van mindere of meerdere

Hoe hoger het getal hoe beter de constructie weerstand

kosten.

2

biedt tegen warmteverliezen. Voor het woongebouw
realiseren wij de volgende gemiddelde Rc-waarden:

De ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer
ondergeschikte aard zijn, ten minste veertien dagen

• Begane grondvloer; Rc = 5,0 m K/W

voorafgaand aan de oplevering schriftelijk mededelen

• Vloer tussen fietsenberging en commercieel;

aan de verkrijger.

2

Rc = 4,7 m K/W
2

• Gevel aan buitenlucht; Rc = 5,0 m2K/W

Wijzigingen kunnen onder andere voortvloeien uit:

• Wand tussen entreehal woongebouw en

• Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en

fietsenberging; Rc = 5,0 m K/W

voorschriften;

2

• Wand tussen entreehal woongebouw en

• Wijzigingen ter voldoening aan de eisen van de

container-ruimte; Rc = 5,0 m2K/W

constructeur;

• Dak aan buitenlucht; Rc = 6,3m K/W

• Voorzieningen of wijzigingen ter voldoening aan

2

• Onderzijde vloeroverstek; Rc = 6,3 m K/W

eisen van Nutsbedrijven.

2

• Wand tussen commercieel en atrium; Rc = 2,5 m K/W
2

en de bijbehorende verkooptekeningen, gaat deze
omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid
is tussen de verkooptekeningen onderling, gaat de
tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:50
gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:200, enzovoort).
De artist impressies, foto’s en plattegronden zoals
opgenomen in de verkoopbrochure en op de website
zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te
geven van de toekomstige situatie en mogelijke
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Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving
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• Wand tussen appartement en atrium; Rc = 2,5 m2K/W
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woningindeling, maar kunnen niet gezien worden als

1.9 Parkeren

een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de

Als bewoner kan een parkeerabonnement tegen een

verkooptekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg

bewonerstarief worden afgesloten (maximaal één

van alle bovengenoemde punten is niet mogelijk.

parkeerrecht)

in

de

naastgelegen

parkeergarage

BinckPark. Een abonnement houdt in dat er geen vaste

1.8 Energielabel

plekken te huur zijn in de garage, maar dat het recht

Het Energielabel laat zien hoe energiezuinig een

om in de garage te parkeren wordt gehuurd. Eventueel

gebouw of appartement is. Het is ook bedoeld om

aanvullende abonnementen kunnen worden afgesloten

inzicht te geven in maatregelen die energie besparen.

tegen een commercieel tarief. Meer informatie zal te

Het energielabel kent een schaal die loopt van A++++ tot

zijner tijd via de gemeente te verkrijgen zijn.

en met G. Appartementen met een A++++ label zijn het
energiezuinigst. Appartementen die het minst zuinig

Als bewoner van Linck hoef je niet buitenom naar je

zijn, krijgen een G-label. Het energielabel is maximaal

woning te lopen. Je kunt direct vanuit de parkeergarage

10 jaar geldig.

oversteken naar het atrium en vanaf daar je weg naar
huis vervolgen.

De appartementen individueel voldoen aan een
energielabel A+ en A++. Dit is afhankelijk van het

Op het dak van BinckPark wordt een grote daktuin

gebruiksoppervlak versus het verliesoppervlak, waarbij

aangelegd. Bewoners kunnen op de 7e verdieping de

het verliesoppervlak de gevels, vloeren en daken zijn.

daktuin betreden, zolang hier door de VvE een bijdrage

Bij oplevering zal voor ieder appartement een eigen

voor wordt betaald.

6
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energielabel worden verstrekt.

2.1 Peilen en maten
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2. EXTERIEUR EN BOUWKUNDIG
CONSTRUCTIEF
Als peil geldt de bovenkant van de afwerkvloer direct

2.3 Terreininrichting, beplanting
en tuinaanleg

achter de entreedeur van het woongebouw. Op de

Het terrein rondom het woongebouw is volledig

verkooptekening staat de peilmaat ten opzichte van

eigendom

NAP aangegeven. Het peil van de begane grondvloer

uitzondering van de strook net voor de hoofdentree-

wordt bepaald door de gemeente en wordt uitgezet op

algemeen. Dit gedeelte wordt voorzien van straatwerk

aanwijzing van gemeentelijke instanties.

met daar overheen een entreemat geschikt voor

van

de

gemeente

Den

Haag,

met

buitentoepassing, die zal aansluiten op het straatwerk
Voor het bepalen van de opstaphoogte ter plaatse van

van het openbaar gebied. In deze strook wordt tevens

de dorpel bij de woningentreedeur van het privé-gedeelte

een vetvangput ten behoeve van de horeca in de grond

is voor de vloerafwerking een dikte aangehouden van

aangelegd met inspectiedeksels onder de entreemat.

circa 15mm. Dit betekent dan dat de bovenkant van de
dekvloer circa 35 mm lager ligt dan de bovenkant van de

Met de gemeente is overeengekomen dat er wel

woningentreedeurdorpel. Deze vloerafwerking is echter

gevelbeplanting aangebracht mag worden op de

niet inbegrepen in de koopsom. Alle maten op tekening

plaatsen zoals is aangegeven op de tekening van de

zijn indicatief en aangegeven in millimeters (mm).

begane grond. De gevelbeplanting is een Wilde Wingerd
(Parthenocissus quinquefolia), welke zich door middel

2.2 Grondwerk

van zuignapjes vastkleeft aan de gevel en tot wel 20m

Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werk-

hoogte kan groeien. De Wilde Wingerd is lichtminnend

zaamheden voor de aanleg van de fundering, de

en zal zich daarom niet in de spouw wringen. De

leidingen in de grond en de bestrating op eigen kavel. Het

Wilde Wingerd wordt deels gecombineerd met Blauwe

terrein onder het woongebouw wordt afgegraven tot de

Druif (Vitis Vinifera – ‘Boskoop Glory’), Kamperfoelie

onderkant van de fundering.

(Lonicera periclymenum 'Belgica’) of Bosrank (Clematis
montana 'Rubens'). Deze klimplanten zullen samen

Als bodemafsluiting in de kruipruimte wordt tussen de

met de wilde wingerd opgroeien en zich niet aan de

funderingsbalken zand aangebracht.

muur hechten.

beplating wordt aangebracht in een daarvoor geschikt
seizoen, het kan zijn dat bij oplevering de beplanting
nog niet aanwezig is.
Het bewateren van de gevelbeplanting gebeurt op de
natuurlijke wijze via regenval. Op het moment dat er te
weinig regen valt zal er handmatig bewaterd moeten
worden. Dit zal vanuit de VvE geregeld moeten worden.

7

oplevering van het gebouw nog niet volgroeid zijn. De
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De beplanting bestaat uit jonge aanplant en zal bij
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Openbare terreininrichting
De overige openbare terreininrichting zal door de
gemeente worden uitgevoerd. Het voorlopig ontwerp is
te zien op de situatietekening. De openbare inrichting
op deze situatie is een momentopname en kan door
de gemeente nog worden gewijzigd. Aan het voorlopig
ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend.
Wilde Wingerd (Parthenocissus quinquefolia)

De beplanting en bomen bestaat uit jonge aanplant en is
seizoensgebonden qua aanleg.

2.4 Heiwerk
Het woongebouw wordt gefundeerd op, in de grond
gevormde, betonpalen. Het aantal, de lengte en
de afmetingen van de palen zijn bepaald door de
constructeur.
Blauwe druif (Vitis Vinifera – ‘Boskoop Glory’)

2.5 Fundering
De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies
zijn bepaald door de constructeur.

2.6 Vloeren, trappen, bouwmuren en gevels
Begane grondvloer
De begane grondvloer van het woongebouw wordt
Kamperfoelie (Lonicera Per ‘Belgica’)

uitgevoerd als geïsoleerde prefab betonvloer.
De begane grondvloer kan door zetting tekenen in de

)

dekvloer. Bij bepaalde type vloerafwerking kan dit later
zichtbaar worden als krimpscheuren. Dit valt niet onder

8
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de garantie.
Onder de begane grondvloer bevindt zich de kruipruimte.
Voor de toegankelijkheid van de kruipruimte worden
Bosrank (clematis montana ‘rubens’)

sparingen gemaakt in de begane grondvloer. Deze
sparingen

worden

afgedekt

met

een

afsluitbaar

geïsoleerd vloerluik in een metalen omranding, geschikt
voor een nader te bepalen vloerafwerking. De exacte
plaats van het kruipluik kan in werkelijkheid afwijken van
de positie op de verkooptekeningen. De sleutel(s) van de
kruipluiken wordt in beheer gegeven van de VvE.

de vliesgevel. Deze liggers worden voorzien van een

roosters in de gevel.

poedercoating.

Verdiepings-/dakvloeren

Naast de loggia’s op de 2e tot en met 5e verdieping

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonnen

worden stalen kolommen in het zicht geplaatst ten

breedplaatvloeren met een in het werk aangebrachte

behoeve van de opvang van de vloer. Deze kolommen

betonlaag.

worden voorzien van een poedercoating.

In deze vloeren zitten aan de onderzijde V-naden die in

Dragende (gevel)wanden

het zicht blijven. De plaats van de V-naden is afhankelijk

De dragende woningscheidende wanden, dragende

van de plaatindeling.

gevelwanden en stabiliteitswanden worden massief

LINCK I N DE B I NC K

De kruipruimte wordt geventileerd door middel van

uitgevoerd met in het werk gestort beton, dikte volgens
Indien nodig worden er voor de opvang van de

opgave constructeur. De wanden kunnen dilataties

overspanning van de betonvloeren metalen liggers of

bevatten.

betonbalken toegepast. De dikte van de constructie wordt
bepaald door de constructeur en kan, indien noodzakelijk

De dragende gevelwanden worden voorzien van

voor de sterkte, onder de betonvloer uitsteken. Op de

isolatie, luchtspouw en een buitenspouwblad.

verkooptekening is dit door middel van een stippellijn
bij het betreffende wanddeel aangegeven. In geval een

Niet dragende gevelwanden

metalen ligger in de vloer is opgenomen zal deze worden

De buitengevels die niet dragend zijn, uitgezonderd de

bekleed met een brandwerend plaatmateriaal die

wanden rond de loggia’s en enkele incidentele wanden,

vervolgens wordt meegenomen in de plafondafwerking

worden als volgt van binnen naar buiten samengesteld:

met structuurspuitwerk. De betonbalken worden niet

• Prefab beton binnenspouwblad;

nader afgewerkt, dit valt onder de eigen wandafwerking.

• Isolatieplaat in de luchtspouw;
• Buitenspouwblad.
De buitengevels rond de loggia’s worden als volgt van
binnen naar buiten samengesteld:
• Geïsoleerd
binnenzijde

Indicatie metalen ligger bekleed met plaatmateriaal

houtskeletbouw
van

het

element,

appartement

aan

de

afgewerkt

met een gipsvezelplaat, aan de buitenzijde met
• Gevelstucwerk op het houtskeletbouw element.

In de commerciële plint worden betonnen c.q. stalen
kolommen en liggers toegepast ten behoeve van de

Incidentele buitenwanden die niet uitgevoerd zijn in

constructieve opvang van vloerdelen. Waar nodig

beton worden als volgt samengesteld:

worden deze voorzien van brandwerende bekleding,

• Geïsoleerd houtskeletbouw element, aan de binnen-

maar ze worden verder niet afgewerkt.

zijde van het appartement afgewerkt met een gipsvezelplaat;

Achter de aluminium vliesgevels die zich over twee

• Luchtspouw

verdiepingen uitstrekken zal circa halverwege een stalen

• Buitenspouwblad

ligger worden aangebracht in verband met winddruk op

9

Kolommen en liggers
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plaatmateriaal;

LINC K I N DE B I NC K

Op de woningplattegronden is zichtbaar waar beton-

In de gevel worden op de begane grond diverse

wanden of houtskeletbouw elementen worden toe-

sleutelbuizen opgenomen. In de sleutelbuizen wordt de

gepast. In de houtskeletbouw wanden kunnen geen

hoofdsleutel van het woongebouw geplaatst. De Brand-

wandcontactdozen of lichtschakelaars aangebracht

weer en de NUTS-bedrijven hebben toegang tot deze

worden.

sleutelbuizen om in geval van calamiteiten toegang te
krijgen tot het gebouw.

Buitenspouwblad
Het buitenspouwblad wordt gemaakt van prefab

In de gevel wordt op de begane grond een gevelkast

betonelementen voorzien van ingestorte baksteen

ten behoeve van de droge blusleidingen geplaatst. De

strips, met uitzondering van de gevels in de

Brandweer kan bij calamiteiten de brandslangen hier op

buitentuinpockets en de gevels ter plaatse van de

aansluiten.

dakterrassen op de 14e en 15e verdieping.
In het buitenspouwblad wordt op diverse plaatsen
De voegen in het metselwerk wordt afgewerkt, conform

een nestvoorziening aangebracht ten behoeve van

de kleur- en materialenstaat ‘exterieur’ in deze

bijen, vlinders, gierzwaluw, vleermuis, huismus of

technische omschrijving.

zwarte roodstaart. Onderstaand indicatief de diverse
uitvoeringen van nestkasten/-stenen.

De elementnaden tussen de prefab betonelementen
worden waar nodig dichtgezet met een kitvoeg.
Het buitenspouwblad ter plaatse van de vloerovergang
tussen twee kozijnen wordt gemaakt van gezoet
............

Chinees hardsteen gevelbeplating.
Bijen en vlinders

Gierzwaluw

Zwarte roodstaart

Vleermuis

Positie Chinees hardsteen gevelbeplating

10
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De buitenspouwbladen in de buitentuinpockets en ter
plaatse van de dakterrassen op de 14e en 15e verdieping
worden uitgevoerd met een houten latten gevelsysteem.
De houten gevelbekleding wordt brandvertragend
geïmpregneerd. Achter het gevelsysteem wordt isolatie
met een zwarte toplaag toegepast, hierdoor worden
de houtnaden visueel zwart. Het hout zal op termijn
vergrijzen. De snelheid van vergijzing is afhankelijk van
de UV-belasting op gevel en zal niet gelijkmatig plaats
vinden.

Huismus

Ter plaatse van de toegang (vluchtuitgang) tot de

Het atrium wordt grotendeels uitgevoerd in breed-

parkeergarage wordt vanaf de 3e tot en met de 7e

plaatvloeren, zoals ook de vloeren van de appartementen

verdiepingen een stalen trapje met prefab beton

zijn opgebouwd. Ook hier blijven de V-naden aan de

traptreden aan de galerijvloer gemaakt in verband

onderzijde in het zicht. Daar waar constructief geen

met het vloerniveauverschil tussen het woongebouw

breedplaatvloer mogelijk is wordt een stalen loopbrug

en de parkeergarage.

LINCK I N DE B I NC K

Atrium vloeren en trappen

aangebracht.
Noodtrap inpandig
De stalen loopbruggen worden uitgevoerd als staal-

De noodtrap wordt uitgevoerd in een stalen spiltrap. De

constructie met een beton loopvlak.

loopvlakken worden uitgevoerd in thermisch verzinkt
geperforeerd staal.

Op de overzichtsplattegronden staat aangegeven waar
stalen bruggen worden toegepast.
Van de begane grond tot laag 0.5 wordt een prefab
beton trap geplaatst.
In de betontrap worden langs één zijde verhoogde treden

Indicatie stalen noodtrap inpandig

gemaakt die als zitelement gebruikt kunnen worden.
Deze verhoogde trede wordt afgewerkt met een houten

Noodtrap aan gevel

zitplank.

De noodtrap aan de gevel, bestaande uit trappen
en bordessen, wordt volledig uitgevoerd in staal.
De loopvlakken worden uitgevoerd in gepoedercoat
geperforeerd staal.

Indicatie betontrap met verhoogde zitelementen

Tussen de overige verdiepingen worden stalen trappen
met bordessen aangebracht. De traptreden en bordessen

Indicatie stalen noodtrap gevel

Indicatie stalen trap met betontreden

11

opgelegd op stalen hoeklijnen.
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worden uitgevoerd met prefab beton traptreden

LINC K I N DE B I NC K

Vanaf de 14e verdieping wordt er een kooiladder

• Langs de galerijen wordt een gepoedercoat hekwerk

aangebracht ten behoeve van de toegang tot het dak.

met strekmetaal en tussenbalusters aangebracht.

De kooiladder wordt uitgevoerd in gepoedercoat staal

Plaatselijk lopen de tussenbalusters door tot de

en wordt afsluitbaar gemaakt, zodat alleen daartoe

bovenliggende verdieping, zodat de beplanting in

bevoegde personen het dak kunnen betreden. De

het atrium zich langs deze balusters omhoog of

sleutel wordt in beheer gegeven van de VvE.

omlaag kan wikkelen. Bij de plantenbakken wordt
een deel van de balustrade draaibaar uitgevoerd
zodat de beplanting kan worden onderhouden door
daartoe bevoegde personen. De sleutel wordt in
beheer van de VvE gegeven, alsmede het bedrijf
dat het onderhoud aan de beplanting uitvoert.

Indicatie kooiladder

Trapjes op het dak
Ten behoeve van de veiligheid op het dak worden waar
nodig trapjes/bruggetjes over de kanalen gezet om
deze veilig te kunnen passeren. De trapjes/bruggetjes
worden uitgevoerd in thermisch verzinkt staal.

Indicatie balustrade met strekmetaal

• Langs de spiltrap van de inpandige noodtrap wordt
een thermisch verzinkt spijlenhekwerk aangebracht.
• Langs de trappen en bordessen van de buiten
noodtrap wordt een gepoedercoat lamellen hekwerk
aangebracht.
Indicatie trapjes op dak

Buitenruimten
Balustraden

Op de 2e, 5e, 7e en 9e verdieping worden collectieve buiten-

• De balustraden worden allemaal uitgevoerd in

tuinpockets gemaakt.

12
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metaal (aluminium of staal).
• Bij de draai-/kiepramen, waar geen loggia, balkon

Alle appartementen worden voorzien van een eigen

of terras aan grenst, wordt aan de buitenzijde een

buitenruimte. Deze kan bestaan uit een loggia, een

gepoedercoat doorvalstang aangebracht.

loggia/tuinpocket, een dakterras of een balkon.

• Langs de randen van de loggia’s, balkons,
buitenpockets
gepoedercoat

en

dakterrassen

lamellen

hekwerk

een

Op de 2e tot en met 7e verdieping worden de

aangebracht.

appartementen type A en type C uitgevoerd met loggia’s.

wordt

De appartementen type B met loggia’s/tuinpockets, met
uitzondering van bouwnummer B.5.25. Dit appartement
heeft alleen een loggia.
Op de 8e tot en met de 15e verdieping worden de
appartementen type A, B en C uitgevoerd met een
Indicatie balustrade loggia’s e.d.

prefab beton balkon. De typen D worden uitgevoerd met

1) Loggia gelegen boven een appartement of commerciële ruimte;

Collectieve buitentuinpocket
De vloer van de buitentuinpockets is een breedplaatvloer,

LINCK I N DE B I NC K

een prefab beton balkon of een dakterras.

aan de bovenzijde voorzien van isolatie en dakbedekking.
Op de dakbedekking wordt een polderdaksysteem
aangebracht, gemaakt van kunststof kratten, ten behoeve
van waterberging en irrigatie voor de beplanting.

De vloer is een breedplaatvloer, aan de bovenzijde
voorzien van isolatie, dakbedekking en betontegels
op verstelbare tegeldragers. In het appartement
zal
V05.034
Geveldetails (A3l)
voor de toegankelijkheid een houten opstapje gemaakt

project:

era contour

TBI

LINCK Den Haag

Indicatie polderdak met waterbuffering en dakstuw

fase:

projectnummer:

datum:

TO

2341

11/15/21

schaal:

1:5

formaat:

betreft:

A3

worden.
Vanaf het dak van de 15 verdieping wordt het gebufferde
e

water door middel van een irrigatiesysteem naar de

2) Loggia gelegen onder een appartement;

collectieve buitentuinpockets geleid.
Het irrigatiesysteem is ingesteld op de weersvoorspellingen, zodat er tijdig water gebufferd of afgevoerd
wordt.
Het polderdak wordt niet overal tot de gevelrand
aangelegd. Als rand beëindiging van het substraat
worden dan cortenstalen hoeklijnen op de kratten
aangebracht. De collectieve buitentuinpockets zijn te

De bovenliggende vloer is een breedplaatvloer met
project:

fase:

projectnummer:

datum:

TO

2341

15/11/21

schaal:

formaat:

betreft:

era contour
Geveldetails
(A3l)
LINCK Den Haag
zwevende dekvloer, aan de onderzijde
voorzien
van
De loggia kan op een aantal manieren worden
uitgevoerd,
TBI

afhankelijk van de positie van de loggia ten opzichte van
de onder of bovenliggende appartementen.
Onderstaande afbeeldingen zijn een indicatie van
de vloeropbouw en geen exacte weergave van de
maatvoering voor zover dit in de afbeelding staat
aangegeven.

plafondisolatie met stucwerk.

1:5

A3

V03

13
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betreden met stapstenen (flagstones).

LINC K I N DE B I NC K

Loggia/tuinpocket

gelegen aan de Zuid-West gevel;

Bij de appartementen type B, met uitzondering van
bouwnummer B.5.25, is de vloer een breedplaatvloer,
aan de bovenzijde voorzien van isolatie en dakbedekking.
Hierop komt een polderdaksysteem bestaande uit
kunststof kratten afgewerkt met substraat en beplanting
of met betontegels ter plaatse van het zitgedeelte. In het
appartement zal voor de toegankelijkheid een houten
opstapje gemaakt worden.

D'

Het polderdak wordt niet helemaal tot de gevelrand

D

aangelegd. Als rand beëindiging van het substraat worden
project:

era contour

TBI

V05.033

De vloer wordt uitgevoerd als een prefab betonplaat.
LINCK Den Haag

fase:

projectnummer:

datum:

TO

2341

02/11/21

schaal:

1:5

formaat:

betreft:

A3

Geveldetails (A3l)

cortenstalen hoeklijnen op de kratten aangebracht.

Deze wordt niet verder afgewerkt. Inherent aan de
eigenschappen van beton kunnen er luchtbellen en

De tuinpockets van de bouwnummers B.2.6, B.7.34

kleurnuances aanwezig zijn in betonelementen.

en B.7.37 worden gekoppeld met de collectieve
buitentuinpocket op die versieping en daarmee ook op

4) Loggia’s boven en onder grenzend aan de buitenlucht,

het gebouw gebonden irrigatiesysteem.

gelegen aan de Noord-West en Zuid-Oost gevel;
99

loggia
+18720

198

De tuinpockets van de bouwnummers B.3.13, B.4.19

woning

+270

bk tegel

en B.7.36 zijn stand-alone polderdaken. Hier zal het

+270

bk stellat

bk vensterbank

bewateren door de bewoner geregeld moeten worden.
Hiervoor wordt een watertappunt in de gevel van de

110

05
+18450

260

loggia aangebracht.

114

Indien de tuinpocket grenst aan de collectieve buitentuinpocket wordt er een erfscheiding aangebracht in de

+2673

ok stellat

loggia

woning
99

project:

vorm van hogere beplanting.

198

fase:

projectnummer:

datum:

AO

2341

06/19/20

schaal:

formaat:

betreft:

A3

Geveldetails

VLOEROPBOUW Rc ≥ 6,0 m²K/W:
Betonvloer d=260mm
Dampremmende folie
Isolatie Kingspan Therma TR26 FM d=142mm (vlak)
Dakbedekking 2-laags bitumineus; toplaag wortelwerend
Bescherm-/absorptielaag d=3mm
Waterbufferkratten WRB85 d=85mm
Filter-/absorptielaag d=1mm
Terrastegels betongrijs 500x500x50mm op tegeldragers

V05.032a

De vloer wordt uitgevoerd als prefab betonplaat. In

LINCK Den Haag

1:5

425
70

99

198

58

+270

Aluminium kozijn Reynaers SL38 Classic

vensterbank bk

verband met de combinatie daglicht en minimale

woning

oppervlakte buitenruimte worden hier betontegels op

07
+24750

verstelbare tegeldragers aangebracht, zodat de loggia
07 bk. ruwe vloer
+24640

volledig tot de balustrade gebruikt kan worden. In het
appartement zal voor de toegankelijkheid een houten
opstapje gemaakt worden.

Indicatie buitenpocket met terrasdeel

07 ok. ruwe vloer
+24380

425
70

woning

99

95

VLOEROPBOUW Rc ≥ 6,0 m²K/W:
Betonvloer d=260mm
Dampremmende folie
Isolatie Kingspan Therma TR26 FM d=142mm (vlak)
Dakbedekking 2-laags bitumineus; toplaag wortelwerend
Bescherm-/absorptielaag d=3mm
Waterbufferkratten WRB85 d=85mm
Filter-/absorptielaag d=1mm
Substraat laagdikte variabel 200-600mm

25
100

25

D'+550

+540

De onderzijde van de prefab betonplaat wordt nietLINCK Den Haag
era contour

231
205

TBI

D

vensterbank bk

bk stellat

project:

fase:

projectnummer:

datum:

AO

2341

06/19/20

120
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TBI

14

our

3) Loggia’s boven en onder grenzend aan de buitenlucht,

schaal:

1:5

formaat:

betreft:

A3

Geveldetails

V07.064

verder afgewerkt. Inherent aan de eigenschappen van
beton kunnen er luchtbellen en kleurnuances aanwezig

Styrock kantplank d=190+15mm

zijn in betonelementen.
07
+24750

Indicatie buitenpocket met beplanting
07 bk. ruwe vloer
+24640

07 ok. ruwe vloer
+24380

woning

D'

D

Het polderdak van de 15e verdieping wordt volledig

De appartementen op de 8e tot en met 14e verdieping,

automatisch bestuurd door twee slimme dakstuwen.

met uitzondering van de bouwnummers D14.72, D14.73,

Elke dakstuw meet de lucht- en watertemperatuur en

D14.76 en D14.77, worden voorzien van prefab beton

de waterstand. Eén van de dakstuwen meet ook de

balkons. De balkons worden voorzien van een goot en

werkelijke neerslag. De dakstuwen staan in verbinding

reliëfribbels ter plaatse van de balkondeuren. Inherent

met een dashbord dat de metingen registreert,

aan de eigenschappen van beton kunnen er luchtbellen

combineert met weersvoorspellingen en daarmee de

en kleurnuances aanwezig zijn in betonelementen

kleppen van de dakstuwen aanstuurt. Zo is het dak

LINCK I N DE B I NC K

Balkon

voorbereid om piekbuien op te vangen en kan de buffer
Dakterras

gebruikt worden voor bewatering van de ondergelegen

De bouwnummers D14.72, D14.73, D.14.75, D14.76 en

buitentuinpockets.

D14.77 worden voorzien van een dakterras. De vloer is
een breedplaatvloer, aan de bovenzijde voorzien van

In de collectieve buitentuinpockets op 2e, 5e en 7e

isolatie, dakbedekking en betontegels op verstelbare

verdieping (op verdieping 9 is niet nodig) worden

tegeldragers.

SmartLEVELS aangebracht die de waterstand in het
polderdak van de buitentuinpocket meet. Bij verwachte

Als erfscheiding wordt er een plantenbak op het terras

droogte stuurt de SmartLEVEL via het Dashboard

geplaatst, uitgevoerd in ecologisch Thermowood. De

een signaal naar de dakstuw die vervolgens opent

plantenbak heeft een hoogte van circa 600mm en

om het water van het hoogste dak naar de lager

een breedte van circa 400mm. Onder in de bak wordt

gelegen daken te sturen. Wanneer het waterniveau in

een waterbuffer met overstort gemaakt. De bak wordt

de buitentuinpocket op peil is wordt er opnieuw een

verder gevuld met substraat en beplanting. Hier zal

signaal gestuurd om de dakstuw te sluiten.

het bewateren door de bewoners zelf geregeld moeten
Op het dak van de 15e verdieping worden tevens

worden.

voorzieningen aangebracht ten behoeve van de afvoer
Beplanting

van hemelwater, ventilatie, ontluchting van de riolering,

De beplanting in alle tuinpockets bestaat uit een

PV-panelen, bliksemafleiding en valbeveiliging.

gevarieerd aantal vaste planten, heesters, klimheesters,
grassen, varens en bloembollen. Bij oplevering zal er een

De personen die het dak betreden dienen zelf

beplantingsplan worden overhandigt aan de VvE.

persoonlijke beschermmiddelen mee te nemen en te
gebruiken, bijvoorbeeld een lijn en harnas om te kunnen

bestaat uit vaste planten, heesters, grassen en
Aan de VvE wordt 1 harnasgordel en veiligheidslijn

bloembollen.

geleverd.
Platte daken
De

platte

daken

van

het

woongebouw

worden

Lichtstraat

voorzien van isolatie en een geschikte dakbedekking

Boven het atrium van de 15e verdieping wordt een

voor permanente waterbelasting. Het dak van de 15e

lichtstraat aangebracht met doorvalveilig, beloopbaar

verdieping en die van de buitentuinpockets wordt

helder glas. De aluminium profielen van de lichtstraat

ingericht als polderdak, voorzien van kunststof kratten

worden

ten behoeve van de buffering van hemelwater.

gepoedercoate staalconstructie.

gepoedercoat

en

aangebracht

op

een
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aanklikken aan de aangebrachte voorzieningen.

15

De beplanting in de plantenbakken op de dakterrassen
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In de lichtstraat worden te openen ramen aangebracht

Daar waar de HWA grenst aan openbaar terrein wordt

die zijn gekoppeld aan een meteostation. Dit meteo-

deze tot minimaal 2m boven maaiveld uitgevoerd in

station bestaat uit windsnelheids- en regendetectie en

thermische verzinkt staal in plaats van aluminium.

een binnentemperatuuropnemer.
De HWA’s en de noodoverstort leidingen van het
Buitenplafond

polderdak worden aangesloten op het schoon water

Het buitenplafonds van de hoofdentree-algemeen op

gemeenteriool. Hierdoor is het niet toegestaan de prefab

de begane grond wordt afgewerkt met een beton-look

beton balkons/loggia’s en de betontegels in de loggia’s en

vezelcementplaat.

tuinpockets met milieubelastende schoonmaakmiddelen
schoon te maken.

De plafonds van de collectieve buitentuinpockets
worden uitgevoerd met een houten latten bekleding.

Ook de stapstenen in alle tuinpockets mogen alleen

De houten latten worden verder niet behandeld en

schoongemaakt

zullen op termijn vergrijzen. De snelheid van vergijzing

substraatlaag en de beplanting niet aantasten. Informatie

is afhankelijk van de UV-belasting op gevel en zal niet

hierover wordt via de VvE verstrekt.

worden

met

middelen

die

de

gelijkmatig plaats vinden.
Het dak van de 15e verdieping, de dakterrassen en alle
De plafonds in de loggia’s worden afgewerkt met

tuinpockets krijgen daarnaast ook zogenaamde spuwers,

isolatie stucwerk tenzij het plafond de onderzijde van

die dienst doen als signaalfunctie. Dit zijn extra afvoeren

een prefab betonplaat is. Dan wordt het plafond niet

in de gevels, die het regenwater afvoeren indien de

verder afgewerkt en blijft het beton in het zicht.

normale afvoeren verstopt zitten of bij extreme regenval
overbelast zijn. Het aantal en de positie van de spuwers

Hemelwaterafvoeren (hwa)

wordt bepaald door de constructeur.

De polderdaken worden voorzien van een noodafvoer
leidingsysteem, waarbij de leidingen zijn ingestort in

Prefab betonwerk gevelelementen

de dakvloer en in de schachten zijn weggewerkt, of ze

De gehele buitengevel wordt opgebouwd uit prefab beton

worden aangesloten op de hemelwaterafvoer (HWA)

gevelelementen met ingestorte baksteen strips en prefab

langs de gevels.

beton kaders. Waarbij de voegen tussen de bakstenen
worden afgewerkt met iets verdiepte voegmortel.

Ter plaatse van de balkons wordt een aansluiting
gemaakt naar de HWA langs de buitenzijde van de

16
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gevel. Deze worden uitgevoerd in aluminium.
Ter plaatse van de loggia’s wordt een aansluiting
gemaakt naar een HWA langs de binnenzijde van de
gevel. Deze worden uitgevoerd in PVC.

Aanzicht 6e en 7e verdieping met beton kaders

De te openen ramen en deuren in de kozijnen worden

komen beton kaders rond de kozijnen c.q. loggia’s. Deze

aangegeven op de verkooptekeningen.

kaders steken iets buiten de baksteen gevel. Vanaf de
7e verdieping worden beton banden vlak in de gevel

Onder de buitendeuren van de algemene ruimten en

opgenomen. Inherent aan de eigenschappen van beton

horeca worden kunststeen onderdorpels aangebracht.

kunnen er luchtbellen en kleurnuances aanwezig zijn in

Onder

betonelementen.

tuinpockets, loggia’s en balkons worden aluminium

de

aluminium

buitendeuren

naar

LINCK I N DE B I NC K

Vanaf de begane grond tot en met de 6e verdieping

alle

onderdorpels aangebracht.
De borstweringen bij de buitenpockets op de 7 verdieping
e

worden afgedekt met prefab beton muurafdekkers.

Onder de houten buitendeuren grenzend aan de
dakterrassen

2.7 Buitenkozijnen, ramen en deuren

worden

kunststeen

onderdorpels

aangebracht.

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren in de gevel
worden uitgevoerd in aluminium, met uitzondering van

De aluminium kozijnen, ramen, deuren en vliesgevels

de kozijnen in de gevels die zijn afgewerkt met het houten

worden fabrieksmatig voorzien van een poedercoating.

latten gevelsysteem, zoals in de buitenpockets en ter

De houten kozijnen, ramen en deuren worden

plaatse van de dakterrassen op de 14 en 15 verdieping.

fabrieksmatig afgewerkt met een transparante of

In die gevels worden de buitenkozijnen, -ramen en

dekkende verf, conform de kleur- en materiaalstaat

-deuren uitgevoerd in hout.

achter in de deze technische omschrijving.

De puien van de commerciële plint worden uitgevoerd

De kozijnen en deuren die zijn afgewerkt met een

in een aluminium vliesgevelsysteem. Bij de horeca

transparante

gelegenheid worden een 4-tal tuimelpuien gemaakt die

onderhoudscyclus hebben, waarbij in elk geval een

in open toestand een luifel voor het terrasgedeelte vormt.

jaarlijkse inspectie noodzakelijk is. Dit zal worden

De puien tussen de buiten- en binnentuinpockets en de

opgenomen in het onderhoudsadvies wat bij oplevering

pui tussen het atrium en de daktuin op de parkeergarage

aan de VvE zal worden verstrekt.

e

worden

eveneens

uitgevoerd

in

e

een

afwerking

zullen

een

verhoogde

aluminium

vliesgevelsysteem.

De

buitenkozijnen

die

toegang

geven

tot

de

gemeenschappelijke fietsenberging en containerruimte
In de vliesgevels van de commerciële plint worden diverse

worden voorzien van metalen hoekbeschermers.

2.8 Beglazing

opengewerkt ten behoeve van ventilatie.

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de
appartementen evenals de commerciële ruimten op

De toegang van de hoofdentree-algemeen en de

verdieping 1 en 1.5 worden voorzien van isolerend triple

hoofdentree-woongebouw wordt uitgevoerd met een

glas. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de

automatische schuifpui.

horeca op de begane grond en verdieping 0.5 worden
voorzien van thermisch en geluid isolerend dubbel glas.

De geveltoegang tot de containerruimte wordt uitgevoerd
met een overheaddeur voorzien van een loopdeur of

Conform de adviserende richtlijnen wordt er waar

uitgevoerd met openslaande deuren. Er worden roosters

nodig letselwerend glas toegepast.

aangebracht ten behoeve van de ventilatie.
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aluminium roosters aangebracht. Afhankelijk van de
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Daar waar het volgens de regelgeving noodzakelijk

De overheaddeur zelf wordt voorzien van een cilinderslot,

is, wordt doorvalveilig glas toegepast en/of beglazing

waarbij de sleutel in beheer van de VvE wordt gegeven.

met een geluidsisolerende en/of brandvertragende

De buitendeur tussen de externe fietsenberging (gelegen

werking. Door de verschillende dikten en/of thermische

in de parkeergarage) en de parkeergarage zelf wordt

eigenschappen van de beglazing kan onderling

alleen voorzien van een panieksluiting ten behoeve van

kleurverschil optreden.

het vluchten. Vanuit de parkeergarage is de fietsen-

Beglazing wordt beoordeeld aan de hand van de

berging niet bereikbaar.

richtlijn ‘Beoordeling van glas bij oplevering’ 1.
De buitendeuren naar de collectieve buitentuinpockets
1

Beoordeling van glas, zie bijlage

worden zonder cilindersloten uitgevoerd. Dit betekent
dat deze deuren altijd aan beide zijden te openen zijn

2.9 Hang-en sluitwerk buiten

met een deurkruk.

De buitendeuren en ramen van de appartementen
worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk

De buitendeur tussen het woongebouw en de parkeer-

(SKG**). Hiermee voldoet het hang- en sluitwerk aan

garage vanaf verdieping 0.5 tot en met de 7e verdieping

de eisen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

wordt voorzien van een elektrische sluitplaat. De deuren

op woningniveau. Het keurmerk/certificaat voor PKVW

zijn aan de binnenzijde voorzien van een deurkruk als

wordt niet aangevraagd.

ontsluiting van de vluchtroute. Vanuit de parkeergarage
c.q. daktuin op de parkeergarage is de deur te ontsluiten

De balkon-, loggia- of terrasdeur wordt uitgevoerd

middels een badge- of kaartlezer, waarna de deur

met een cilinderslot die gelijksluitend is met de

handmatig geopend kan worden.

woningentreedeur, zodat deze deuren met dezelfde
sleutel te openen zijn.

De buitendeuren tussen het woongebouw en de
stalen noodtrap langs de gevel op de 8e tot en met de

De buitendeuren van de hoofdentree-woongebouw en

13e verdieping hebben alleen een deurkruk aan de

fietsenberging worden aangesloten op een elektrische

binnenzijde. Deze deuren zijn niet meer van buitenaf

ontsluiting met deurautomaat, waardoor de deur

te openen. De deur op de 14e verdieping wordt aan de

automatisch opent. Aan de buitenzijde te bedienen

buitenzijde voorzien van een cilinder die gelijksluitend is

met een badge- of kaartlezer en aan de binnenzijde

aan de cilinder van de technische ruimte en is daarmee

met een elleboogschakelaar. Tevens is de deur van

alleen te openen voor daartoe bevoegde personen.

de hoofdentree-woongebouw te openen via de

18
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videofooninstallatie.

De buitendeur van de hoofdentree-algemeen is te
bedienen met een sleutel die in beheer van de VvE

De loopdeur van de containerruimte wordt voorzien

wordt gegeven. De VvE kan de sleutels verstrekken aan

van een elektrische sluitplaat. De loopdeur is te

de eigenaar of exploitant van de commerciële ruimten.

ontsluiten middels een badge- of kaartlezer, waarna

Tevens zal de deur tussen een in te stellen tijdsbestek,

de deur handmatig geopend kan worden. De deur is

maar ten minste gedurende de openingstijden van de

aan de binnenzijde voorzien van een deurkruk.

horeca, openen op basis van een sensor binnen en buiten.
De buitendeuren vanuit de horeca in de Noord-West en
Zuid-Oostgevel worden voorzien van panieksluitingen
als ontsluiting van de vluchtroute. Deze zullen aan de
buitenzijde niet te openen zijn.

openen middels een hydraulisch systeem en cilinderslot
waarvan de sleutel in beheer wordt gegeven aan de
eigenaren c.q. exploitanten van deze ruimten.

LINCK I N DE B I NC K

De tuimelpuien zijn alleen van binnenuit de horeca te

De buitendeuren van de containerruimten van horeca en
kantoorruimten worden voorzien van een unieke cilinder,
waarvan de sleutel in beheer wordt gegeven aan de
eigenaren c.q. exploitanten van deze ruimten.
De buitendeur van de traforuimte wordt door Stedin
voorzien van een eigen cilinder. Hiervan worden geen
sleutels in beheer gegeven.
De buitendeuren die gelegen zijn in een vluchtroute zullen
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waar nodig worden voorzien van deurdrangers.
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3. INTERIEUR
ALGEMENE RUIMTEN
3.1 Postkasten

van de toegang tot het woongebouw komt een prefab

In de hoofdentree-woongebouw worden de post-

beton trapje met bordes.

kasten uitgevoerd in verzinkt en gepoedercoat
staal. De postkasten hebben een metalen briefklep
met huisnummer, naamplaatje en met een sleutel
afsluitbaar deurtje.

3.2 Fietsenberging
In het kader van een gelijkwaardige oplossing voor
het ontbreken van een buitenberging wordt er een

Indicatie fiets etagerek

H.o.h. afstand

gezamenlijke inpandige fietsenberging onder het
gebouw gemaakt in combinatie met een extern gelegen

In de externe fietsenberging wordt alleen laag fietsen-

fietsenberging in de parkeergarage.

stallen gerealiseerd door middel van een verticaal
ophangsysteem, met een hart op hart maat van 350mm.

Vanuit de gemeente wordt hiervoor een minimaal
aantal fietsplekken, afhankelijk van de oppervlakte van
de woning, opgegeven.
In de inpandige fietsenberging op de begane grond
worden etage fietsrekken met een hart op hart afstand
van 375mm gemonteerd. Mogelijk worden er ook
een aantal fietsplekken gemaakt met een verticaal

Indicatie verticaal ophangsysteem

ophangsysteem.
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De externe fietsenberging in de parkeergarage wordt via
In de inpandige fietsenberging worden 20 stuks dub-

de VvE gehuurd van de gemeente. Na 10 jaar moet dit

bele wandcontactdozen aangebracht. Na oplevering

huurcontract worden verlengd of het kan worden stop

kan met de VvE worden bepaald op welke plekken

gezet wanneer door de VvE aangetoond kan worden

voor eigen rekening voorzieningen gemaakt worden

dat de fietsplekken niet nodig zijn voor het stallen van

voor het opladen van elektrische fietsen en wat op

de fietsen.

dat moment het beste systeem hiervoor is, aangezien
dit erg afhankelijk is van de productontwikkeling in
elektrische fietsen en oplaadvoorzieningen.
De vloer van de inpandige fietsenberging ligt lager
dan het maaiveld. Ter overbrugging wordt er een
hellingbaan gemaakt ter plaatse van de buitendeur en
de toegang tot de externe fietsenberging. Ter plaatse

LINCK I N DE B I NC K

3.3 Binnenwanden algemene ruimten
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in beton.
De niet dragende binnenwanden op de begane grond
worden uitgevoerd in kalkzandsteen of prefab beton.
De niet dragende binnenwanden tussen de apparte-

Indicatie opbouw woningscheidende metal-stud wand

menten en het atrium worden uitgevoerd in woningscheidende metal-stud wanden. Deze wanden worden

De overige niet dragende wanden op de verdiepingen

als volgt opgebouwd;

worden uitgevoerd in metal-stud wanden bestaande

• Dubbele gipskartonplaat woningzijde;

uit metalen profielen, isolatie en een enkele of dubbele

• Metalen profielen voorzien van isolatie;

gipsvezelplaat waar nodig.

• Luchtspouw;
• Metalen profielen voorzien van isolatie;

Daar waar een thermische schil vereist is worden

• Dubbele gipskartonplaat atriumzijde;

de betonwanden voorzien van een metal-stud

• Houten latten gevelbekleding ter plaatse van de

voorzetwand bestaande uit metalen profielen met

aansluiting met het atrium. De corridors die aansluiten

isolatie en een gipsvezelplaat.

3.4 Binnenkozijnen en-deuren

sauswerk aangebracht, zie hiervoor ook de kleur- en

De kozijnen tussen appartement en atrium, zonder draai-

materiaalstaat ‘plafond- en wandafwerking algemene

ende delen, worden uitgevoerd in houten kozijnen brand-

ruimten’.

vertragend geïmpregneerd en voorzien van een blanke lak.

Voorbeeld 8e verdieping houten, stalen en aluminium binnenkozijnen c.q. deuren
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op het atrium worden niet voorzien van houten latten
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De kozijnen, inclusief draairamen en deuren, van de

De binnendeur van de scootmobielberging wordt

liftsluis worden uitgevoerd in gepoedercoat aluminium.

aangesloten

In de hoofdentree-algemeen wordt een aluminium

deurautomaat, waardoor de deur automatisch opent.

vouwwand aangebracht die de geluidproductie vanuit

De deur wordt bediend door middel van een badge- of

de horeca in een nader af te stemmen tijdsbestek kan

kaartlezer, aan de entreezijde en een elleboogschakelaar

reduceren. De vouwwand wordt dan handmatig door

aan de bergingzijde.

op

een

elektrische

ontsluiting

met

de horeca ondernemer gesloten.
De eigen woningentreedeur wordt voorzien van inbraakAlle overige binnendeuren en -kozijnen worden

werend hang- en sluitwerk (SKG**). De woningentreedeur

uitgevoerd in staal. De binnendeuren worden afgewerkt

is gelijksluitend aan de cilinder van de loggia-, balkon-

met een houtprint folie. De woningentreedeur wordt

of terrasdeur. De meterkastdeuren in de corridor

voorzien van een akoestische vulling en een deurspion.

krijgen een cilinder kastslot gelijksluitend met de eigen

Kleur deuren en kozijnen conform de kleur- en

woningentreedeur.

materiaallijst ‘interieur algemene ruimten’ achter in
deze omschrijving.

De woningentreedeuren worden voorzien van een
verticale deurgreep aan de atriumzijde en een deurkruk

3.5 Hang- en sluitwerk binnendeuren

aan de woningzijde, met rozet cilinderslot. De overige

De deur tussen de hoofdentree-woongebouw en

binnendeuren, met uitzondering van de meterkasten in

lobby, de deur tussen de fietsenberging en externe

de corridor, worden voorzien van deurkrukken.

fietsenberging (gelegen in de parkeergarage), de
binnendeuren naar de rooksluizen en het inpandige

Deurdrangers worden aangebracht waar deze volgens

noodtrappenhuis

de regelgeving noodzakelijk zijn.

worden

zonder

cilindersloten

uitgevoerd.
De deuren van de liftsluis staan altijd in geopende stand,
De vouwwand tussen de hoofdentree-algemeen

vastgehouden door kleefmagneten. De kleefmagneten zijn

en de lobby wordt voorzien van een cilinderslot. De

gekoppeld aan rookmelders. Bij brand zal de rookmelder

sleutel wordt in beheer gegeven van de VvE en de

een signaal aan de kleefmagneet geven waardoor deze

horecaondernemer(s).

loslaat en de deurdranger de deur zal sluiten.

De binnendeuren naar de techniekruimten, NUTS-

De woningentreedeuren worden uitgevoerd met zoge-

kasten,

meterkasten

noemde ‘vrijloop’ deurdrangers. Dit betekent dat de deur in

verdieping

dagelijks gebruik zonder weerstand is te openen. Bij brand

1.0 worden voorzien cilindersloten en zijn alleen

zal de dranger door middel van de rookmelders worden in-

toegankelijk voor daartoe bevoegde personen. Sleutels

geschakeld waardoor de deuren zelfsluitend zullen worden.

hydrofoorruimte,
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kantoorruimten,

werkkast,

kantoorruimten

op

worden in beheer gegeven van de VvE, netbeheerders
en/of eigenaren c.q. exploitanten van de commerciële

De vrijloop deurdrangers van de woningentreedeuren

ruimten.

gelegen in de doodlopende corridor op de 2e t/m 6e en
9e t/m 14e verdieping worden gekoppeld op de rook-

De binnendeuren vanuit de horeca op verdieping 0.5

melder in de corridor. De deurdranger zal hier aan de

en vanuit de kantoren op verdieping 1.5 worden alleen

corridorzijde op de deur en het kozijn gemonteerd

voorzien van een deurkruk aan de horeca-/kantoorzijde

worden. Bij de overige woningentreedeuren zal de deur-

aangezien dit slechts een vluchtweg is.

dranger aan de woningzijde gemonteerd worden.

3.8 Vloerafwerking

De plafonds worden afgewerkt conform de kleur- en

De vloeren worden afgewerkt conform de kleur- en

materiaalstaat ‘plafond- en wandafwerking algemene

materiaalstaat ‘interieur algemene ruimten’ achter in

ruimten’ achter in deze technische omschrijving.

deze technische omschrijving.
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3.6 Plafondafwerking

Onderstaand enkele indicaties van de plafondafwerkingen.

Indicatie vloerafwerking betonlook
Houten latten plafond- en wandbekleding

3.9 Algemene afwerkingen
Vloerranden ter plaatse van trapgaten worden in
het atrium afgewerkt met een aangestorte prefab
beton vloerrand. De naad tussen de breedplaat en de
aangestorte vloerrand blijft in het zicht.
Houtwolcementplaat

In het noodtrappenhuis wordt de vloerrand met een
houten aftimmerlat afgewerkt.
In de entreehal, lobby, en de liftsluis worden
huisnummer verwijsborden aangebracht. Naast de

Breedplaatvloer met V-naad en spuitwerk

woningentreedeuren

worden

aangebracht.

huisnummerplaten

De

huisnummerplaatjes
worden

uitgevoerd in gefreesd hout op een gepoedercoat
aluminium achterplaat.

3.7 Wandafwerking
De wanden worden afgewerkt conform de kleur- en
materiaalstaat ‘plafond- en wandafwerking algemene

Wij vragen aandacht voor de gebruiksfase. Het atrium
is een extra beschermde vluchtroute. Dit betekent
dat er, ook na oplevering, geen materialen geplaatst
mogen worden die niet voldoen aan brandklasse B,
rookklasse S2.
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ruimten’ achter in deze technische omschrijving.
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3.10 Groenvoorzieningen inpandig

De beplanting zal worden toegelicht in een groenplan,

Langs de balustraden rond het atrium worden op

inclusief een handleiding voor onderhoud, welke later

verschillende plekken op vloerrandniveau metalen

zal worden verstrekt. De beplanting is bij oplevering nog

plantenbakken gehangen. In de balustrade wordt op de

jonge aanplant en zal zich nog moeten ontwikkelen tot

plekken waar een plantenbak hangt een scharnierend

een volwassen beplantingsbeeld.

paneel gemaakt, zodat hiertoe bevoegde personen,
onderhoud kunnen plegen aan de beplanting.
Het bewateren van de beplanting in de plantenbakken
zal handmatig plaats moeten vinden. Dit zal vanuit de
VvE gereguleerd moeten worden.
In het atrium wordt vanaf de 2e verdieping tot en met
de 6e verdieping een ‘groene achterwand’ gemaakt.
Op 2e en 4e verdieping worden hiervoor aluminium
plantenbakken aangebracht. Langs de wanden zullen
‘draden als klimvoorziening’ voor de beplanting
worden aangebracht, zodat de beplanting zich hier
omheen kan wikkelen en zo omhoog kan klimmen tot
de 6e verdieping. Het bewateren van de groenwand
vind plaats door middel van een irrigatiesysteem
aangesloten op de watertappunt met een automatische
timer. De plantenbakken zijn niet voorzien van een
riolering of spuwer.
Ten behoeve van het onderhoud aan de groene wand
zal een voorziening aan de vloer van de 9e verdieping
worden gemaakt, zodat daartoe bevoegde personen
zich langs de groenwand kunnen laten zakken.
De
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een

binnentuinpockets
aluminium

worden

opsluitrand,

uitgevoerd
substraatlaag

met
en

diverse beplantingsoorten. Het bewateren van de
binnentuinpockets vind plaats door middel van een
irrigatiesysteem aangesloten op de watertappunt
met een automatische timer. De tuinpocket wordt niet
voorzien van een riolering. Wel zal er een spuwer in de
opsluitrand worden gemaakt die als signaalfunctie zal
dienen.
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4. INTERIEUR PRIVÉ-GEDEELTE
4.1 Binnenwanden
De niet dragende woningscheidende binnenwanden
worden als volgt opgebouwd;
• Dubbele gipskartonplaat;
• Metalen profielen voorzien van isolatie;

Deurkruk binnendeuren

• Luchtspouw;
• Metalen profielen voorzien van isolatie;

Onder de deur van de toiletruimte, badruimte,

• Dubbele gipskartonplaat;

meterruimte en techniekruimte wordt een kunststenen
dorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in

De

overige

niet-dragende

binnenwanden

in

het

het appartement worden geen dorpels aangebracht.

appartement worden uitgevoerd in metal-stud in een
dikte van 100mm, opgebouwd uit metalen frame met

Onder de deuren is een vrije ruimte noodzakelijk ten

isolatie en een enkele 12,5mm gipskartonplaat aan beide

behoeve van ventilatie binnen het appartement. Met

zijden.

de hoogte van de deuren zijn wij uitgegaan van een
maximale vloerafwerking (bv. laminaat of tapijt) van

Er kunnen speciale pluggen gebruikt worden voor het

circa 15mm.

ophangen van schilderijen of dergelijke. Voor zwaardere
elementen zal achterhout in de binnenwand moeten
worden opgenomen. Via het kopers keuzetraject kunt
u achterhout laten opnemen op gewenste posities in de
wanden.

Deurrooster

4.2 Binnenkozijnen en-deuren

De deur van de meterkast wordt voorzien van 2 deur-

De

binnendeurkozijnen

worden

uitgevoerd

als

roosters (1 boven/1 onder) ten behoeve van ventilatie.

4.3 Plafondafwerking

bovenlichten. Kleuren conform de kleur- en materiaallijst

De plafonds binnen het appartement worden voorzien

‘interieur appartementen’ achter in deze omschrijving.

van structuurspuitwerk. Met uitzondering van het
plafond in de meterkast, deze wordt niet nader

De vlakke opdek binnendeuren worden fabrieksmatig

afgewerkt.

afgelakt en voorzien van RVS krukken en rozetten, waar
nodig voorzien van kast-, loop- of vrij/bezet sloten. De

De V-naden van de betonnen breedplaat vloeren

deuren naar de techniekruimten en de deuren naar de

blijven zichtbaar in het plafond.

verblijfsruimten in woningtype D worden verzwaard
uitgevoerd ten behoeve van geluidreductie. Indien de

De plaats van de V-naden is afhankelijk van de

techniekruimte direct aan een verblijfsruimte grenst

plaatindeling en kunnen een onregelmatige verdeling

wordt deze tevens voorzien van een valdorpel in de deur.

hebben. Wij adviseren de V-naden niet dicht te zetten
met stucwerk in verband met mogelijke scheurvorming
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fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen.
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als gevolg van de werking van de verschillende

plaatse van borstweringen, marmercomposiet venster-

materialen en vloeroverspanningen bij elkaar.

banken aangebracht. De vensterbanken kunnen worden
opgedeeld in meerdere elementen. In dat geval zal de naad

4.4 Wandafwerking

tussen de elementen worden voorzien van een kitvoeg.

Wandafwerking conform TBA-Tabelkaart 2 Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen2.

2

Alle gipskarton- en gipsvezelplaten in het appartement

4.5 Vloerafwerking

worden tot circa 50mm boven de dekvloer behangklaar

Op de vloeren binnen het appartement wordt een

afgewerkt conform groep C. Dit betekent dat de naden

‘zwevende’

tussen de platen worden dichtgezet met gaas en

een egalisatielaag, isolatie en anhydriet dekvloer.

worden dichtgesmeerd. Ook de bevestigingsgaatjes

Uitzondering is het vloergedeelte in de badkamer; hier

worden dicht gesmeerd.

wordt een zwevende zand-cement dekvloer aangebracht,

TBA-Tabelkaart, zie bijlage

dekvloer

aangebracht

bestaande

uit

behoudens in de douchehoek (hier alleen zand-cement).
De dekvloer wordt niet geschuurd. Er kunnen lichte
oneffenheden aanwezig zijn3. In de bad- en toiletruimte
wordt een tegelvloer aangebracht.
De dekvloer sluit bij de kozijnen die tot vloerniveau lopen,
aan op het houten stelkozijn. Bij de afwerking van de
Indicatie wandafwerking behangklaar gipskarton-

vloer zal er rekening moeten worden gehouden met de

en gipsvezelplaten

verschillende werking van materialen, waardoor mogelijk
hoogteverschil of scheurvorming kan ontstaan.

Alle betonwanden in het appartement worden tot circa
50mm boven de dekvloer behangklaar afgewerkt
conform groep 3. Dit betekent dat luchtbelletjes en
kleine gaatjes nog zichtbaar kunnen zijn.
Wanden die niet, of anders worden afgewerkt zijn:
• de wanden in de meterkast: deze worden niet nader
afgewerkt;
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• de wanden van de badruimte: deze worden
uitgevoerd met tegelwerk;

Indicatie overgang dekvloer op kozijn tot vloerniveau

• de wanden van de toiletruimte: deze worden
uitgevoerd met tegelwerk en structuurspuitwerk.

Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om
advies in te winnen over de verwerkingsvoorschriften

In de appartementen worden geen vloerplinten

bij een erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen

aangebracht. Wij gaan er van uit dat u bij de eind-

(direct) op de vloer worden aangebracht, bijvoorbeeld

afwerking zelf een plint met een hoogte van minimaal

in verband met hechting, vereiste vlakheid van de vloer

50mm aanbrengt.

of bouwvocht dat nog in de vloer of het appartement
aanwezig is. Houd er rekening mee dat een nabewerking

Aan de binnenzijde van de raamkozijnen worden, ter

van de vloer noodzakelijk is.

4.7 Keukenopstelling

weerstand van de vloerafwerking maximaal Rc=0,09 W/

De appartementen worden geleverd met een basis

m2K bedragen.

keukeninrichting, zoals omschreven in het keukenboekje
van Bruynzeel.

Vanuit geluidstechnische eisen naar onderliggende ap-

In de keuken is rekening gehouden met de onderstaande

partementen mogen er geen zwevende vloerafwerkingen

apparatuur, inclusief de bijbehorende installatie

op de reeds aanwezige zwevende dekvloer worden

aansluitingen;

aangebracht. Het toepassen van een geluiddempende

• Vaatwasser

ondervloer onder bijvoorbeeld een parketvloer geeft zelfs

• Combi-oven

een negatief effect op het contactgeluid.

• Kookplaat (2-fase inductie)

LINCK I N DE B I NC K

In verband met de vloerverwarming mag de warmte-

• Afzuigkap (recirculatie)
De vloeren worden aangebracht conform vlakheidsklasse

• Koel-/vriescombinatie of koelkast met vriesvak

4 overeenkomstig de NEN 2747:2001-Tabel 1 .

• Loze leiding ten behoeve van een boiler/Quooker

3

3

NEN 2747:2001-Tabel 1, zie bijlage

De positie van de keuken opstelplaats is op de verkooptekening aangegeven.

4.6 Tegelwerk
De wanden en vloeren van de bad- en toiletruimte

De posities van de aansluitpunten vindt u op de zoge-

worden voorzien van tegelwerk, conform de kleur- en

noemde ‘0-tekening’ van de keukenopstelling.

materiaalstaat ‘interieur appartementen’ achter in deze
omschrijving.

4.8 Binnentimmerwerk
De meterkast wordt voorzien van betimmering conform

De douchehoek zal op afschot worden getegeld richting

de eisen van de Nutsbedrijven en overige regelgeving.

de draingoot en aan de aflopende zijde worden voorzien
van een metalen overgangsprofiel. Het tegelpatroon is

4.9 Trappen

recht en de wand- en vloertegels worden niet strokend

De trappen in de skyhouses worden uitgevoerd in

met elkaar aangebracht.

vurenhout, met uitzondering van de bouwnummers
D.14.70, D.14.74 en D.14.75. Deze worden uitgevoerd in
staal.
De trappen in bouwnummer D.14.73 en D.14.77 worden

als open trap zonder stootborden.
Indicatie aluminium profiel t.b.v. afschot

Uitwerking houten trappen:
De traptreden worden niet afgewerkt. Hierdoor blijven

Het tegelwerk wordt uitgevoerd conform de uitvoerings-

de bevestigingsgaatjes van de stootborden in het zicht.

richtlijn IKOB-BKB URL 35-101, groep 2 4.

Langs de muurzijde van de houten trappen wordt een
houten leuning gemonteerd.

4

IKOB-BKB, zie bijlage
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trappen in de overige bouwnummer worden uitgevoerd

T EC H N I SC H E O M S C H RI J V IN G - ve rs ie 1 8 nove m b er 2 0 2 1

uitgevoerd als een dichte trap met stootborden. De
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Langs de open zijde van de trap en ter plaatse van
trapgaten wordt een houten balustrade gemonteerd.
Bij bouwnummer D.14.73 wordt op de balustrade een
ronde trapleuning gemonteerd. Hierdoor zal er een
zogenoemd multi-spijlenhek worden toegepast in
verband met de regelgeving. De spijlen staan hier
iets dichter bij elkaar en er zit een dikke tussenstijl
in voor de bevestiging van de leuning. Bij de overige
bouwnummers wordt de ronde trapleuning op de muur
bevestigd.
Indicatie stalen spiltrap met houten inlegtreden

4.10 Schilderwerk
De houten kozijnen, ramen en deuren van de appartementen worden blank gelakt of dekkend geschilderd,
conform de kleur- en materiaalstaat achter in de deze
technische omschrijving.
Multi-spijlenhekwerk

De houten trappen worden dekkend geschilderd met
De naden langs de trap worden niet dicht gezet. In de

uitzondering van de traptreden en stootborden. Deze

treden kunnen gebruikssporen, zoals scheurtjes en/

worden fabrieksmatig behandeld met grondverf. De

of kale plekken zitten die niet worden afgewerkt of

ronde trapleuningen worden fabrieksmatig transparant

dichtgezet. De trap is niet zonder meer geschikt om

gebeitst. De houten traphekken worden dekkend

te schilderen, wij adviseren de trap te bekleden. Een

geschilderd.

houten trap is een natuurproduct en ‘werkt’. Hierdoor
kan de trap kraken.

De stalen trappen en balustraden worden gepoedercoat
in kleur. De hardhouten inlegtreden worden niet nader

Uitwerking stalen trap:
De trappen in bouwnummer D.14.74 en D.14.75 worden
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uitgevoerd in een spiltrap. De trap in bouwnummer
D.14.70 in een steektrap met bovenkwart. De traptreden
worden uitgevoerd in stalen bakjes waar hardhouten
treden in gelegd worden. Langs de open zijde van de
trap en ter plaatse van trapgaten wordt een stalen
balustrade gemonteerd.

afgewerkt en zullen op termijn vergrijzen.
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5. INSTALLATIES ALGEMENE RUIMTE
5.1 Riolering

Vanaf de hydrofoor wordt er ook een leidingtracé

De vuilwaterriolering wordt in de vloer ingestort en

gelegd naar de tappunten die benodigd zijn voor

versleept naar de standleiding in de leidingschachten.

de groenvoorzieningen in de collectieve binnen- en

De standleidingen zakken tot onder de vloer van de 2e

buitentuinpockets, naar de werkkast en container-

verdieping, worden langs het plafond van de commerciële

ruimte.

ruimten verzameld en zakken op een aantal plekken
tot onder de begane grondvloer, waarna ze versleept

Tappunten in de buitenlucht worden vorstvrij uit-

worden naar de gevel.

gevoerd.

De hemelwaterafvoeren langs de gevel en van de

In de werkkast wordt een koudwaterkraan aange-

polderdaken staan omschreven bij het exterieur van

bracht boven een uitstortgootsteen.

deze technische omschrijving.
De warmwatervoorziening voor de werkkast wordt
De hemelwater- en vuilwaterrioleringsleidingen worden

geregeld via een close-up boiler met een lagedruk

aangesloten op het gemeentelijk gescheiden rioolstelsel.

mengkraan.

In verband met de bereikbaarheid worden, waar nodig,
schachten uitgevoerd met een inspectieluik.

5.3 Verwarmingsinstallatie
Algemene ruimten worden niet verwarmd, maar

Er worden schrobputten aangebracht in de hydro-

liggen wel geheel binnen de thermische schil. Indien

foorruimte en containerruimte. Deze worden aangesloten

nodig worden de wanden en vloeren grenzend aan de

op het vuilwaterriool.

appartementen voorzien van isolatie.

De liftput van de brandweerlift wordt voorzien van

5.4 Ventilatie

een pompinstallatie die wordt aangesloten op het

Algemene ruimten, rooksluizen, noodtrappenhuis,

vuilwaterriool.

containerruimte en fietsenberging worden, volgens
toevoer door middel van gevelroosters en mechanische

Vanaf de hoofdaansluiting van het waterleidingbedrijf

afvoer door middel van ventilatieboxen op nog nader

wordt een hoofdleiding aangelegd naar de drukverho-

te bepalen plaatsen. De scootmobielberging wordt

gingsinstallatie

drukverhogings-

geventileerd door middel van een overstroom van

installatie wordt geïnstalleerd in de hydrofoorruimte.

verse lucht vanuit de hoofdentree-woongebouw en

Vanaf de hydrofoor worden verdeelleidingen aangelegd

een aansluiting op de mechanische afvoer van de

via een collectieve stijgschacht naar de verschillende

containerruimte/fietsenberging.

(hydrofoor).

Deze

verdiepingen. Op een aantal verdiepingen wordt vanaf
de stijgschacht een leidingtracé, in het zicht tegen het

De liftschachten worden geventileerd door een

plafond, naar de aansluitpunten in de meterkasten van

natuurlijke

de appartementen gebracht.

ventilatieopening op het dak worden aangebracht voor

toe-

de toe- en afvoer.

en

afvoer.

Hiervoor

zal

een
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5.2 Waterinstallatie
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de regelgeving, geventileerd op basis van natuurlijke
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Het ventilatieconcept zal nog met de installateurs

• kleefmagneten liftsluisdeuren;

verder worden uitgewerkt.

• ventilatieboxen mechanische afvoer;
• etcetera.

5.5 Elektra
De elektrische installatie wordt aangelegd volgens

In het atrium wordt op elke verdieping een afsluitbare

de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie

230V wandcontactdoos aangebracht ten behoeve van

voldoet aan normblad NEN 1010, geldend op het

bijvoorbeeld schoonmaakdoeleinden.

moment van de bouwaanvraag.
De algemene verlichtingsinstallatie wordt compleet
De collectieve installatie wordt verdeeld over de

opgeleverd met LED-armaturen. De armaturen in de

benodigde groepen en, waar nodig, voorzien van een

algemene ruimten en de buitenverlichting worden

aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt

aangesloten op een klok-/schemerschakelaar. In de

opgenomen in de collectieve voorzieningen (CVZ)

buitentuinpockets op de 2e, 5e en 7e verdieping worden

meterkast. De leidingen worden in kabelgoten aan het

geen buitenarmaturen aangebracht om de natuur niet

plafond naar de stijg- en verdeelposities gebracht. De

te verstoren. In de buitentuinpocket op de 9e verdieping

kabelgoten zullen daar waar geen verlaagd plafond

wordt beperkt licht dicht bij het atrium aangebracht ter

volgens de kleur- en materiaalstaat ‘plafond- en

bevordering van de groei van de beplanting.

wandafwerking algemene ruimten’ is omschreven in
het zicht blijven.

De armaturen in de inpandige fietsenberging, scootmobielberging, inpandig noodtrappenhuis, rooksluizen

De onderdelen die op de CVZ-kast worden aan-

en

containerruimte

worden

uitgevoerd

met

een

gesloten zijn:

bewegingsmelder waarbij het licht aangaat zodra er

• centrale verlichting in algemene ruimten, binnentuin-

iemand de ruimte in stapt en middels een timer weer

pockets, noodtrappenhuis, containerruimte, (inpan-

uitschakelt. De armaturen in de techniekruimten en

dige) fietsenberging, scootmobielberging, techniek-

werkkast worden bediend met een lichtschakelaar.
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ruimten, werkkast, etcetera;
• noodverlichting;

De binnentuinpockets worden aangelicht met spots die

• buitenverlichting;

daglicht simuleren gedurende een periode van de dag.

• bellentableau, videofooninstallatie;

Deze verlichting wordt aangesloten op een tijdschakelaar.

• lift;

De verlichting wordt ontworpen volgens de eisen van

• boiler werkkast;

het Bouwbesluit, het Liftinstituut en het Politie Keurmerk

• hydrofoor;

Veilig Wonen (PKVW). Er wordt geen PKVW certificaat

• brandscherm in het atrium;

aangevraagd.

• centrale deurautomaten en elektrische sluitplaten;
• lichtbak boven de hoofdentree-algemeen t.b.v.
gebouwnaam L I N C K;

Bij de oplevering ontvangt de VvE een schema van de
groepenindeling. De elektriciteit wordt geleverd door

• wandcontactdozen in de algemene ruimten;

een nader door ERA Contour te bepalen leverancier.

• brandmeldinstallatie;

Na oplevering van de algemene ruimten kan de VvE

• opladers scootmobiel;

eventueel van energieleverancier veranderen. De kosten

• verlichting beplanting in binnenpockets;

voor een wijziging zijn voor rekening van de VvE.

• slimme stuwen en SmartLEVELS van het irrigatiesysteem;

collectieve

Bij de hoofdentree-woongebouw op de begane grond

gestimuleerd zal blijven worden. Zekerheid rondom de

wordt een collectieve videofooninstallatie aangebracht.

stimuleringsregeling zijn door ons echter niet te geven

De hoofdentree-woongebouw kan op afstand vanuit de

en geven geen recht op compensatie.

opwekking

van

duurzame

energie
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Deuropener- en/of videofooninstallatie

appartementen en commerciële ruimten op laag 1.0/1.5
worden ontgrendeld waardoor de schuifdeur wordt

De exacte positie en het aantal PV-panelen zal worden

vrijgegeven en opengaat.

bepaald in overleg met de installateur en afgestemd op
de overige voorzieningen die op het dak liggen.

De elektrische ontsluiting van de schuifdeur naar de
hoofdentree-woongebouw zal worden voorzien van een

Onderling kan er wat kleurverschil tussen cellen / PV-

door de VvE in te stellen tijdzone dat het gebruik van de

panelen zitten. Dit is geen reden om tot vervanging

deur kan worden vrij gegeven. Hierdoor zal voor iedereen

over te gaan, verkleuring heeft namelijk geen effect op

(bijvoorbeeld de postbode) de schuifdeur gedurende een

de energieopbrengst van de PV-panelen.

periode op de dag openen zonder aan te hoeven bellen.
De buitendeur van de inpandige fietsenberging en de

Rookmelders

binnendeur van de scootmobielberging worden voorzien

In de liftsluis en op de galerij net daar buiten worden

van elektrische sluitplaten in het kozijn ten behoeve van

rookmelders aangebracht. Deze zijn gekoppeld aan

de deuropener, zoals omschreven in het hoofdstuk hang-

de deuren van de liftsluis die zijn ‘vastgezet’ met

en sluitwerk binnen en buiten.

kleefmagneten. Bij detectie van rook/brand zullen de
rookmelders de kleefmagneten ontkoppelen, waardoor

Zonne-energie opwekking

de deuren zich kunnen sluiten.

Op het dak van het woongebouw worden conform
de BENG-berekening monokristallijn (zwarte) photo-

In de doodlopende corridors waar 2 of 3 woning-

voltaïsche panelen geplaatst (PV-panelen). De PV-

entreedeuren aan grenzen zal een rookmelder

panelen worden aangesloten op de CVZ-kast. Het

worden aangebracht die ook wordt gekoppeld

elektrisch vermogen van deze panelen zorgt er voor dat

aan de vrijloopdeurdranger van de betreffende

een gedeelte van het energie verbruik van de algemene

woningentreedeuren.

elektra installatie wordt afgedekt.
Ter plaatse van de liftsluis wordt een dubbele

panelen op het dak worden afgelezen. In de liftsluis zal

liftinstallatie aangebracht. Het hefvermogen van de

een monitor worden opgehangen waarop de opbrengst

beide liftinstallatie is 1000 kg/13 personen met een

van de PV-panelen valt af te lezen.

snelheid van 1,6m/s. De cabine zal een afmeting hebben
van circa (bxd)1050x2050mm.

Bij zon wordt een hoeveelheid energie opgewekt. Energie
die niet voor algemene voorzieningen wordt gebruikt

De kooitoegang is een automatische, eenzijdig

wordt terug geleverd aan het stroomnet. Dit wordt

openende schuifdeur. De hoogte van de liftdeur is net

salderen genoemd.

als de woningentreedeuren 2300mm hoog.

Het kabinet wil de salderingsregeling voor duurzame

De liftkooi is uitgerust met een grote spiegel en leuning

energie vanaf 01-01-2023 versoberen. Het ministerie

tegen de achterwand, een opklapbaar zitbankje,

van Economische Zaken heeft aangegeven dat de

(nood)verlichting en een GSM-unit voor de koppeling
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5.6 Liftinstallatie
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met de servicedienst bij calamiteiten. Door de VvE dient

5.7 Overige installaties

hiervoor een servicecontract te worden afgesloten.
Droge blusleidingen
In het woongebouw wordt één brandweerlift toegepast,

Vanaf de gevel worden nabij de hoofdentree-woon-

gekoppeld op een brandmeldinstallatie. Bij brand

gebouw 2 droge blusleidingen aangelegd tot de 14e ver-

worden beide liften naar een vooraf geprogrammeerde

dieping.

verdieping gestuurd waarna deze wordt uitgeschakeld
voor gebruik. De Brandweer kan de brandweerlift dan

De droge blusleidingen krijgen vanaf de 2e verdieping

met een speciale sleutel weer bedienbaar maken om

op elke laag een aansluitpunt in de liftsluis en in het

via de lift toegang tot de verdiepingen te krijgen.

noodtrappenhuis. Bij brand kan de Brandweer hier veilig
de brandslangen op aansluiten ten behoeve van het
bestrijden van de brand.
Brandmeldinstallatie
Het atrium is een extra beschermde vluchtroute die in
‘open’ verbinding staat met de hoofdentree-algemeen,
die ook toegang geeft tot de horeca op de begane grond.
Om te voorkomen dat een eventuele brand in de horeca
overslaat naar het atrium zullen er brandschermen
worden opgehangen die worden gekoppeld aan een
brandmeldinstallatie.

Bij

branddetectie

zullen

de

schermen naar beneden gaan en de brand gedurende
60 minuten buiten het atrium houden.
Bliksemafleiding
Op

het

dak

van

het

woongebouw
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bliksemafleiding installatie aangelegd.

wordt

een

6.1 Riolering

• vaatwasser aansluiting in de keuken;

De vuilwaterriolering van het appartement wordt in de

• spoelinrichting van de closetcombinatie(s);

vloer ingestort en versleept naar de standleidingen in

• fonteinkraan in de toiletruimte;

de schachten en wordt aangesloten op het vuil water

• wastafelkraan in de badruimte;

gemeenteriool.

• douchekraan in de badruimte;

LINCK I N DE B I NC K

6. INSTALLATIES PRIVÉ-GEDEELTE

• tapkraan van de wasmachineaansluiting;
De hemelwaterafvoeren staan omschreven bij het

• buitenkraan stand-alone tuinpocket

exterieur van deze technische omschrijving.

• gecombineerde warmte & koude afleverset.
• Vanaf de afleverset worden warmwaterleidingen in

6.2 Stadsverwarming / wko
De

appartementen

worden

aangesloten

de vloer aangebracht naar de volgende tappunten:
op

het

• kraanaansluiting in de keuken;

gecombineerd systeem van stadsverwarming met een

• wastafelkraan in de badruimte;

warmte-/koudeopslagcentrale (WKO) in het project

• douchekraan in de badruimte.

Binck City Park (BCP), mogelijk aangevuld met overige
lokale bronnen, zoals bijvoorbeeld restwarmte van het

Het distributienet van stadsverwarming/WKO is in

waterleidingbedrijf (dit is nog in onderzoek).

basis geschikt voor een warmtapwater comfortklasse
CW5. Als een hogere klasse nodig is zal er een externe

Het systeem zorgt voor de verwarming, lichte mate van

boiler bij geplaatst moeten worden. Individueel moet

koeling en warmwatervoorziening in de appartementen.

bekeken worden of er ruimte voor een elektrische boiler

Oplevering en daarmee het gebruik en mogelijkheden

in, of in de nabijheid van, de badkamer is.

van het systeem is afhankelijk van de voortgang
van het project BCP, zoals omschreven in de koop-/

CW5 betekent dat de wateraanvoer in basis niet

aannemingsovereenkomst.

geschikt is voor sanitair dat minimaal een CW6 nodig
heeft (bijvoorbeeld voor een regen-/ stortdouche). Laat

Voor elk appartement wordt een door het warmte-

u hierover goed informeren bij de showroom.

6.4 Sanitair

in een separate technische ruimte.

In het appartement wordt sanitair geleverd en
aangesloten op de toe-en afvoerleidingen. Het sanitair

6.3 Waterinstallatie

wordt geleverd conform de kleur- en materiaalstaat

In de meterkast wordt een watermeter aangebracht

‘sanitair’ achter in deze omschrijving. Bij de keuze

door het water leverend bedrijf. Vanaf de watermeter

van het sanitair is rekening gehouden met de GPR

wordt het leidingwerk tot aan de tappunten via vloeren

uitgangspunten die zijn opgelegd door de gemeente Den

en/of wanden weggewerkt.

Haag. Dit heeft vooral betrekking op de spoelcapaciteit
van het toilet en op het aantal liters water per min van

De volgende tappunten worden aangesloten op het
koudwatersysteem:
• kraanaansluiting in de keuken;

de thermostatische douchekraan.
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leverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst
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6.5 Verwarming / koeling installatie

met gesloten ramen en deuren, met de juiste

Het appartement wordt verwarmd door de stads-

vloerafwerking en in gebruik zijn van de minimaal

verwarming/WKO installatie. Op de afleverset van

vereiste ventilatievoorziening (nachtverlaging is hierbij

de WKO wordt een hoofdthermostaat aangesloten,

niet van toepassing) wordt voldaan aan de navolgende

gekoppeld aan de vloerverwarmingsverdeler. Vanaf de

ruimtetemperaturen volgens het SWK:

vloerverwarmingsverdeler worden leidingen in de vloer
aangelegd, met uitzondering van de technische ruimte,

• Hal..................................................... 18oC

berging en onder het keukenblok/keukeneiland. Of er

• Woonkamer..................................... 22oC

vloer-verwarmingsleidingen in de badkamer en toilet

• Keuken.............................................. 22oC

gelegd kunnen worden is afhankelijk van de afmetingen

• Slaapkamer..................................... 22oC

versus de regelgeving voor legionellavrij ontwerpen.

• Kamer (onbenoemde ruimte)...... 22oC
• Toilet.................................................. 18oC

Op de hoofdthermostaat zit een regelkast die bepaalt

• Badkamer........................................ 22oC

of de installatie verwarmt of koelt. Als de temperatuur

• Berging............................................. 15oC

bij de hoofdthermostaat te ver oploopt, zal koud water
naar de vloerverwarmingsverdeler worden gestuurd.

Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt

Als de temperatuur te ver zakt dan zal warm water

de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats.

naar de vloerverwarmingsverdeler worden gestuurd.

De verbruikskosten van het testen zijn tot het moment

Hiermee kan de woning worden verwarmt of enkele

van de oplevering voor rekening van ERA Contour B.V.

graden ten opzichte van de buitentemperatuur
worden gekoeld. De hoofdthermostaat wordt in de

Op het moment van oplevering hoeft het appartement nog

woonkamer aangebracht. De overige verblijfsruimten,

niet volledig op temperatuur te zijn. Bij vloerverwarming

zoals slaapkamers, zijn te regelen middels een

kan het langer duren voor het appartement volledig is

ruimtethermostaat en kunnen enkele graden afwijkend

opgewarmd.

ingesteld worden ten opzichte van de hoofdthermostaat.
Let op! Als de hoofdthermostaat naar koelen schakelt,

6.6 Ventilatie

dan is het niet mogelijk dat de slaapkamers worden
verwarmt. Het is overal koelen OF overal verwarmen.

Warmte Terug Win unit (WTW)
Het appartement wordt voorzien van een ventilatie-

De vloer hoeft niet egaal warm of koel te worden om de

systeem met een Warmte Terug Win systeem (WTW).

gewenste temperatuur te bereiken.

Er wordt ‘gebruikte’ lucht afgezogen in de keuken,
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toiletruimte, badruimte, inpandige berging in het
In de badkamer wordt een elektrische handdoek

appartement en ter plaatse van de opstelplaats van de

radiator aangebracht.

wasmachine.

De installatie wordt geregeld door middel van een

Vanuit de WTW-unit wordt via een warmtewisselaar

regeling, bestaande uit een thermostaat in alle

de “koude” verse lucht verwarmd door middel van

verblijfsruimten. Nachtverlaging bij vloerverwarming is

de “warme” afgezogen lucht en via, in de betonvloer

niet raadzaam in verband met een te lange opwarmtijd.

ingestorte kanalen, naar de toevoerventielen in de
verblijfsruimten gebracht.

Bij
het

gelijktijdige

verwarming

appartement

middels

van
de

vertrekken

in

vloerverwarming,

In de ruimte waar de ventilatie-unit geplaatst wordt,

Hier worden de wandcontactdozen van het type

de ventilatie-unit is op de verkooptekening aangegeven.

opbouw aangebracht.

De ventilatie wordt gereguleerd middels CO2-detectie.

In de woonkamer, keuken en slaapkamers worden

Hierbij zal bij waarneming van een hogere CO2

de wandcontactdozen horizontaal geplaatst op circa

concentratie de toevoer van verse lucht naar de

300mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd de

betreffende ruimte worden verhoogd en de afvoer

wandcontactdozen bij de keukenopstelplaats.
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worden de kanalen in het zicht gemonteerd. De positie van

vanuit de keuken, badkamer, toilet, inpandige berging
en opstelplaats wasmachine worden verhoogd. In de

Deze worden horizontaal geplaatst op circa 1250mm

woonkamer en slaapkamer 1 (voor zover deze niet is

boven de afwerkvloer.

gecombineerd met de woonkamer) wordt hiervoor een
draadloze CO2-sensor geplaatst. Voor de badkamer

In de overige ruimten worden de wandcontactdozen

geschiedt dit op basis van relatieve vochtigheid wat is

geplaatst op circa 1050mm boven de afwerkvloer.

geïntegreerd in de WTW-unit.

De wandcontactdoos in de meterkast wordt conform
voorschriften geplaatst. De wandcontactdozen ter

De posities van de toevoer- en afzuigventielen zijn op

plaatse van de keukenopstelling worden aangegeven

de verkooptekening indicatief aangegeven. Posities en

op de ‘0-tekening’ van de keukenopstelling.

aantallen kunnen nog wijzigen.
De lichtschakelaars in het appartement worden op circa
De

appartementen

worden

voorzien

van

een

1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst, uitgezonderd

recirculatiekap ter plaatse van de kookplaat. Het

de

plaatsen van een motorloze afzuigkap is niet mogelijk, dit

Deze wordt geplaatst op circa 1250 mm boven de

geeft een te snelle vervuiling van het ventilatiesysteem.

afwerkvloer.

lichtschakelaar

bij

de

keukenopstelplaats.

Een afzuigkap met motor plaatsen is tevens niet
mogelijk aangezien er niet voorzien is in een separaat

In de badkamer wordt een wandlichtpunt boven de

ventilatiekanaal naar buiten.

wastafel aangebracht op circa 1800mm+vloer en valt
weg achter de spiegel.

6.7 Elektra
In het appartement wordt een elektrische installatie

Het aardpunt wordt afgedekt met een ‘klemdeksel’

aangelegd volgens de NEN 1010, alsmede de voorschriften

nabij de wastafel.

van het energiebedrijf. Op de verkooptekeningen staat
appartement is niet in de koopsom inbegrepen.
De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen
en voorzien van de benodigde aardlekschakelaar(s). De

Ter plaatse van de loggia-/terras-/balkondeur wordt

groepenverdeelkast wordt geplaatst in de meterkast. De

een

leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met

aangesloten op de woninginstallatie.

buitenarmatuur

aangebracht

welke

wordt

uitzondering van de leidingen in de meterkast.
Ter plaatse van de woningentreedeur wordt er
In het appartement worden de wandcontactdozen

een

en schakelaars van het type inbouw toegepast, met

aangesloten op de woninginstallatie.

uitzondering van de wandcontactdozen in de meterkast.

deurbelinstallatie

aangebracht

welke

wordt
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De levering en aansluiting van armaturen in het
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de elektrische installatie indicatief aangegeven.
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In het appartement wordt een videofooninstallatie

Aansluitingen t.b.v. telefonie en centrale antenne

aangebracht.

inrichting (cai)
De woningen waarvan de meterkast in de corridor is

De videofooninstallatie en de thermostaten worden op

gelegen krijgen in de technische ruimte een eindpunt

circa 1500 mm boven de afwerkvloer geplaatst.

voor telefonie en CAI.

De elektriciteit wordt geleverd door een nader door

Het appartement wordt ingericht met één DATA

ERA Contour te bepalen leverancier. Na oplevering van

aansluiting ten behoeve van telefonie. Hiervoor wordt

het appartement kan eventueel van energieleverancier

vanuit de meterkast of vanaf het eindpunt in de

veranderd worden. De kosten voor een wijziging zijn

technische ruimte een bedrade leiding aangelegd ten

voor rekening van de koper.

behoeve van een DATA aansluitpunt in de woonkamer.
De montagedoos wordt aangebracht op circa 300 mm

Wasmachineaansluiting

boven de vloer.

De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in
het appartement in de berging of techniekruimte en

Daarnaast wordt er vanuit de meterkast of het eindpunt

is op de tekening aangegeven met de letters ‘wm’. De

in de technische ruimte een bedrade leiding aangelegd

opstelplaats bestaat uit een elektra-aansluiting op een

ten behoeve van een CAI aansluitpunt in de woonkamer.

aparte groep, een waterkraan en een afvoerleiding met

De montagedoos wordt aangebracht op circa 300 mm

sifon. De leidingen blijven in het zicht.

boven de vloer.

Condensdrogeraansluiting

De huisaansluitingen in de meterkast worden verkregen

De opstelplaats voor een condensdroger bevindt

door het afsluiten van een abonnement en het voldoen

zich in het appartement nabij de opstelplaats van de

van de entreekosten bij de provider(s). Deze kosten zijn

wasmachine en is op de tekening aangegeven met de

niet bij de koopsom inbegrepen.

letters ‘dr’. De opstelplaats zal bestaan uit een elektraaansluiting op een aparte groep en een afvoerleiding

Loze leidingen

met sifon. De leidingen blijven in het zicht.

Per slaapkamer wordt er een loze leiding met een
diameter van 19mm aangebracht die doorloopt tot in

Rookmelders

de meterkast. De montagedoos wordt aangebracht

In het appartement worden volgens het bouwbesluit

op circa 300 mm boven de vloer en afgedekt met een

rookmelders aangebracht. De rookmelders worden

zogenoemde ‘klemdeksel’.
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aangesloten op de elektra-installatie en op vrijloopdeurdranger die op de woningentreedeur zit. Indien
er meerdere rookmelders worden aangebracht in
verband met de vluchtweg worden alle melders
geactiveerd bij alarm. De rookmelder(s) worden
voorzien van een batterij back-up. Uitzondering zijn de
woningen die grenzen aan de doodlopende corridor.

Via de koperskeuzelijst kan er voor worden gekozen om

Hier wordt de rookmelder(s) niet gekoppeld op de

deze te bedraden en af te monteren voor een functie

vrijloopdranger aangezien deze worden gekoppeld op

naar keuze.

de rookmelder in de corridor.

Onderdeel

Materiaal

(Ral)Kleur

Gevelsteen

Baksteen

Paars genuanceerd

Voeg tussen gevelsteen

Voegmortel

Lichtgrijs

Houten latten gevelbekleding

Hout, brandvertragend
geïmpregneerd

Hout vergrijst op termijn

LINCK I N DE B I NC K

7. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT EXTERIEUR

Zwart doek achter de
opening tussen de latten
Gevelwand privé buitenpockets voor zover geen
metselwerk

Isolatie met stucwerk

Zuiverwit, Ral 9010

Buitenplafond hoofdentree-algemeen

Vezelcementplaat

Grijs

Houten latten plafondbekleding collectieve buitenpockets

Hout, brandvertragend
geïmpregneerd

Hout vergrijst op termijn
Zwart doek achter de
opening tussen de latten

Isolatie met stucwerk

Grijs

Daktrim

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Lichtstraat met helder glas

Aluminium op
staalconstructie

Grafietzwart, Ral 9011

Hemelwaterafvoer frontaal aan gevel commerciële plint

Staal

Naturel materiaalkleur

Hemelwaterafvoer frontaal aan gevel vanaf 2e verdieping

Aluminium

Naturel materiaalkleur

Hemelwaterafvoer gevel loggia

PVC

Grijs

Balkon

Prefab beton

Grijs

Waterslagen onder kozijnen

Prefab beton

Grijs

Dorpels onder aluminium buitendeuren appartementen

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Isolatie stucplafond loggia’s bnr’s;
B.2.6, B.4.19, C.6.28 (NW gevel), B.7.35 en B.7.36

37

T EC H N I SC H E O M S C H RI J V IN G - ve rs ie 1 8 nove m b er 2 0 2 1

Overige loggia’s onderzijde prefab balkonplaat niet afgewerkt.
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Dorpels onder aluminium buitendeuren algemene ruimten

Kunststeen

Antraciet

Dorpels onder houten buitendeuren appartementen

Kunststeen

Antraciet

Lateien t.b.v. opvang metselwerk voor zover niet door
prefab betonkaders opgevangen

Staal

Afgestemd op kleur
metselwerk

Kaders rond kozijnen c.q. kaders in gevels

Prefab beton

Grijs

Vloerrandafwerking tussen kozijnen

Chinees hardsteen
gezoet

Antraciet

Vliesgevels t.p.v. plint, buitentuinpockets en daktuin

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Ligger achter vliesgevel t.b.v. opvang winddruk

Staal

Grafietzwart, Ral 9011

Gevelkozijnen, - ramen en -deuren, m.u.v. buitenpockets
en dakterrassen

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Gevelkozijnen, -ramen en -deuren buitenpockets

Hout

Blank gelakt met
pigment toevoeging

Gevelkozijnen, -ramen en -deuren dakterrassen

Hout

Grafietgrijs, Ral 7024

Gevelroosters

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Balustrades

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Doorvalstang

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Roosters in dakrand (spuwer)

Metaal

Naturel materiaalkleur

Noodtrap aan gevel, inclusief balustraden

Metaal

Grafietzwart, Ral 9011

Kooiladder

Metaal

Grafietzwart, Ral 9011
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PV-panelen

Zwart

Terreininrichting t.p.v.
hoofdentree-algemeen

Betonklinker

Grijs

Vloermat buiten t.p.v. hoofdentree-algemeen

Oprolbare combimat
bestaande uit
aluminium profielen met
een rubber strips

Profiel; naturel
materiaaleigen kleur
Strips; zwart

Betontegel 600x600x40mm
dakterrassen 14e en 15e verdieping

Betontegel Zoontjes
Elegance

Grigio (lichtgrijs)

Buiten verlichtingsarmatuur op gevel commerciële plint

Aluminium

Antraciet
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Boost Grey
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Betontegel Zoontjes
Ceramica
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Betontegel 600x600x20mm
loggia’s en terrasgedeelte 7e verdieping
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8. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
INTERIEUR ALGEMENE RUIMTEN, EXCLUSIEF
WAND- EN PLAFONDAFWERKING
Onderdeel

Materiaal

(Ral)Kleur

Vloerafwerking algemeen, tenzij hieronder anders
omschreven

Anhydriet dekvloer
voorzien van een
betonlook vloercoating

Lichtgrijs

Vloerafwerking hoofdentree-algemeen en
hoofdentree-woongebouw

Schoonloopmat Forbo
Coral Brush

Canon Grey

Vloerafwerking fietsenberging, scootmobielberging,
containerruimte en traforuimte

Zandcement dekvloer
voorzien van een
slijtlaag d.m.v. instrooi
materiaal

Grijs

Vloerafwerking techniekruimten Eneco op laag 1.5

Anhydriet dekvloer
met een vloeistofdichte
vloercoating

Grijs

Techniekruimte, hydrofoorruimte en meterkasten

Anhydriet dekvloer
zonder verdere
afwerking

Grijs

Vouwwand tussen hoofdentree-algemeen en lobby

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Kozijnen, ramen en deuren liftsluis

Aluminium

Grafietzwart, Ral 9011

Kozijnen atrium zonder draaiende delen

Hout

Naturel blank gelakt

Kozijnen atrium met deuren

Staal

N.t.b.
In overleg met de architect
wordt dit nog afgestemd op de

40

TE C H N IS C H E O M S CH R I JV I N G - ve rs ie 1 8 nove m be r 2 0 2 1

houtprint deuren en gevellatten

Deuren lobby, atrium (m.u.v. deuren liftsluis)

Staal voorzien van folie

Houtprint

Liftdeuren

RVS

Materiaal eigen kleur

Trappen, bordessen en loopbruggen atrium

Metaal met beton
traptreden en
vloerplaten

Metaal; Grafietzwart,
Ral 9011

Balustrade bij trappen, bordessen en loopbruggen atrium

Metaal

Grafietzwart, Ral 9011

Trappen en bordessen noodtrap inpandig

Metaal

Naturel materiaalkleur

Balustrade bij trappen en bordessen noodtrap inpandig

Metaal

Naturel materiaalkleur

Beton; grijs

Ventilatieroosters atrium

Kunststof / Metaal
(n.t.b)

Grafietzwart, Ral 9011

Binnen verlichtingsarmatuur hoofdentree-algemeen, en
fietsenberging

Opaal kap

Wit

Binnen verlichtingsarmatuur hoofdentree-woongebouw,
lobby, galerijen, liftsluis, corridor en binnentuinpockets

Aluminium

Antraciet

Huisnummerplaatje

Hout met aluminium
achterplaat

Hout; Naturel
materiaalkleur
Aluminium;
Grafietzwart, Ral 9011

Beldrukker

Metaal

Mat zwart

Postkasten

Metaal

Grafietzwart, Ral 9011
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Grafietzwart, Ral 9011
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Metaal
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Plantenbakken langs de balustraden
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9. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
WAND- EN PLAFONDAFWERKING
ALGEMENE RUIMTEN
Ruimte

Wandafwerking

Plafondafwerking

Galerij / Atrium

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

Onderzijde galerijvloer
ruw beton, grijs

Liftsluisw

Betonwanden geen afwerking, beton zichtwerk
Liftdeur RVS naturel
Gipsvezelplaat glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Rooksluis

Beton; ruw beton, grijs
Gipsvezelplaat; structuurspuitwerk, wit

Ruw beton, grijs

Noodtrappenhuis

Beton; ruw beton, grijs
Gipsvezelplaat; structuurspuitwerk, wit

Ruw beton, grijs

Hoofdentree-algemeen

Beton; ruw beton, grijs

Vezelcementplaat, grijs

Hoofdentree-woongebouw

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

Vezelcementplaat, grijs

Lobby

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

Ruw beton zichtwerk,
grijs

Containerruimte(n)

Beton; ruw beton, grijs
Kalkzandsteen; niet afgewerkt, eigen
materiaalkleur

Houtwolcement
vezelplaat met
schroefmontage, wit

Fietsenberging inpandig

Beton; ruw beton, grijs
Gipsvezelplaat; structuurspuitwerk, wit
Kalkzandsteen, wit structuurspuitwerk

Houtwolcement
vezelplaat met
schroefmontage, wit

Scootmobiel berging

Beton; ruw beton, grijs
Kalkzandsteen; niet afgewerkt, eigen
materiaalkleur

Houtwolcement
vezelplaat met
schroefmontage, wit

Technische ruimten

Kalkzandsteen; niet afgewerkt, eigen
materiaalkleur
Gipsvezelplaat; niet afgewerkt

Ruw beton, grijs

Algemeen voor alle verdiepingen

42

TE C H N IS C H E O M S CH R I JV I N G - ve rs ie 1 8 nove m be r 2 0 2 1

Begane grond

Kalkzandsteen; niet afgewerkt, eigen
materiaalkleur
Beton; ruw beton, grijs
Gipsvezelplaat; niet afgewerkt

Houtwolcement
vezelplaat met
schroefmontage, wit

Werkkast

Gipsvezelplaat; structuurspuitwerk, wit
Tegelwerk achter uitstortgootsteen
oppervlakte bxh=900x1500mm;
Villeroy & Boch ColorVision 1320M100, afm.
150x300mm liggend, wit

Ruw beton, grijs

Fietsenberging extern

Afwerking wordt nog nader bepaald in overleg
met aannemer parkeergarage.
Wanden worden niet nader afgewerkt.

Ruw beton, grijs

Corridor

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

NVT

Corridor

Glasvliesbehang,
wit gesausd

Ruw beton, grijs

Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

Houten latten
brandvertragend
geïmpregneerd en
met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de
opening tussen de latten

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Corridor

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

NVT

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs
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Hydrofoorruimte

2e verdieping

3e verdieping

5e verdieping

6e verdieping
Corridor
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4e verdieping
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Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

Houten latten
brandvertragend
geïmpregneerd en
met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de
opening tussen de latten

Corridor

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt

Zwart doek achter de opening
tussen de latten

NVT

7e verdieping
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8e verdieping
Corridor

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

Houten latten
brandvertragend
geïmpregneerd en
met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de
opening tussen de latten

Corridor

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

NVT

Corridor

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Binnentuinpocket

Houten gevellatten, brandvertragend
geïmpregneerd en met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de opening tussen de latten

Houten latten
brandvertragend
geïmpregneerd en
met blanke lak of olie
afgewerkt
Zwart doek achter de
opening tussen de latten

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

Glasvliesbehang, wit gesausd

Ruw beton, grijs

LINCK I N DE B I NC K

9e verdieping

10e verdieping

11e verdieping
Corridor
12e verdieping
Corridor
13e verdieping
Corridor
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Corridor
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14e verdieping
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10. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
		 INTERIEUR APPARTEMENTEN
Onderdeel

Materiaal

(Ral)Kleur

Kolom naast loggia’s 2e t/m 5e verdieping

Staal

Wit, Ral 9010

Plafondafwerking

Structuurspuitwerk

Wit

Wandafwerking boven tegels toilet

Structuurspuitwerk

Wit

Wandafwerking toilet

Wandtegels liggend
verwerkt
Villeroy & Boch
200x400mm tot een
hoogte van 1200mm
vanaf de vloer

Mat wit

Wandafwerking badkamer

Wandtegels liggend
verwerkt
Villeroy & Boch
200x400mm tot
plafond

Mat wit

Voegwerk wandtegelwerk

Wit

Hoekafwerking uitwendige hoeken

RVS

Blank

Vloerafwerking toilet en badkamer

Vloertegels
Villeroy & Boch
450x450mm

Mat mid-grey
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Voegwerk vloertegelwerk

Grijs

Kozijnen in het appartement

Metaal

Alpine Wit

Deuren in het appartement

Fabrieksmatig
aangebrachte laklaag
met honingraat vulling

Alpine Wit

Deurgarnituur, rozetten en krukken

Svedex, type Mood RVS

Naturel materiaalkleur

Trap
Trapboom en balustrade
(treden en stootborden alleen grondverf)

Hout

Wit, Ral 9010

Trap bouwnummer 14.70, 14.74 en 14.75
Trapboom, bakjes t.b.v. inlegtrede, spil en balustrade

Staal

Antraciet, Ral 9011

Vensterbank

Nibostone
marmercomposiet

Wit, Bianco T

Dorpels toilet en badkamer

Kunststeen

Antraciet

Kunststof

Wit

Kunststof

Wit

Kunststof

Wit

Kunststof

Wit

Wandcontactdozen en schakelaars Jung LS900

Kunststof

Alpine Wit

Buitenlichtpunt wand Kleur wijkt af

Aluminium

Antraciet

Buitenlichtpunt plafond

Aluminium

Antraciet

Als gevolg van productinnovaties kan het voorkomen
dat de ventielen er anders uitzien

Balansventilatie toevoer ventielen

LINCK I N DE B I NC K

Balansventilatie afzuig ventielen

Als gevolg van productinnovaties kan het voorkomen
dat de ventielen er anders uitzien

CO2 sensor
Als gevolg van productinnovaties kan het voorkomen
dat de sensor er anders uitzien

w5RF

CO2

G

.

N

P

Thermostaat woonkamer
Als gevolg van productinnovaties kan het voorkomen

Eenvoudig uit te breiden
Uitbreiding met extra CO2 inbouw-bedieningssensoren is mogelijk
(tot 20 stuks).

dat de thermostaat er anders uitzien

Bedieningssensor en ruimtesensor in 1
De nieuwe inbouw-bedieningssensor heeft naast een energiezuinig
automatische modus ook een Buitengewoon goed modus, waarmee
het binnenklimaat nog beter wordt geventileerd.
Draadloze communicatie
De CO2 inbouw-bedieningssensor communiceert draadloos met
het toestel, wordt gevoed met 230V en is toepasbaar op Orcon
MVS-15RH en HRC-Max en Smart serie toestellen.
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11. KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
SANITAIR
Onderdeel

Merk / Type

Materiaal

Kleur

Toilet

Duravit D-Neo Compact

Porselein

Wit

Bedieningsplaat

Geberit Sigma 01

Kunststof

Wit

Vanuit de GPR-eis
gemeente Den Haag
wordt het spoelreservoir
ingesteld op max. 4 liter

Hoekfontein

Duravit / ME by Starck
430x380mm

Porselein

Wit

Fonteinkraan

Grohe / Universal
Hoge C uitloop

Metaal

Chroom

Metaal

Chroom

Porselein

Wit
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Sifon Fontein / wastafel

Wastafel
Kraan komt niet overeen

Duravit / Vero Air
800x470mm

Chroom

Spiegel boven wastafel

Verborgen ophangsysteem
800x600mm
(liggend verwerkt)

Draingoot

Easydrain
700mm lengte

RVS

Naturel

Douchemengkraan +
Glijstangcombinatie
met waterbesparende
douchekop

Hansgrohe Crometta vario
doucheset met 65cm
glijstang thermostaatkraan

Metaal

Chroom

Douchewand
zijwand vast

Novellini Young 2.0 FG
zijwand

Glas/metaal

Helder/Mat chroom

m.u.v. bouwnummers A.2.01,

De breedte van de douchewand

A.3.08, A.9.43, A.10.48, A.11.53,

varieert tot een max. van 900mm,

A.12.59 en A.13.65

afhankelijk van de beschikbare
ruimte.

Op de 0-tekening van de
badkamer zal de maat
t.z.t. worden aangegeven.

(zonder deur)

LINCK I N DE B I NC K

Metaal
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Hans Grohe Focus zonder
waste
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Wastafelmengkraan
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Douchedeur

Novellini Young 2.0 FG deur

Glas/metaal

Helder/Mat chroom

Zehnder Aura, afmeting
nader te bepalen

Metaal

Wit

t.b.v. bnr. A.2.01, A.3.08, A.9.43,
A.10.48, A.11.53, A.12.59 en
A.13.65

(zonder zijwand)

Elektrische radiator

(afhankelijk van transmissie
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berekening)
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12.		 BIJLAGEN
1 Beoordeling van glas bij oplevering

Beoordeling van meerbladig isolatieglas bij oplevering
Dit document geeft eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van meerbladig
isolatieglas bij oplevering. Onder meerbladig isolatieglas wordt verstaan alle glassamenstellingen die zijn
opgebouwd uit tenminste twee glasbladen, gescheiden door een spouw of meerdere spouwen en aan de
randen worden afgesloten door een duurzame randverbinding en waarbij de kit van de randafdichting niet
wordt blootgesteld aan UV-licht. Vacuümglas valt hier niet onder.
Dit document behandelt slechts de visuele aspecten en is ter indicatie. Voor een officiële beoordeling dient
altijd de betreffende productnorm gehanteerd te worden. Het is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen
of een klacht m.b.t. de visuele kwaliteit terecht is, waarmee tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte
claims op garantie bij de oplevering van gebouwen, zoals woningen en kantoren, voorkomen kan worden.

De beoordelingsmethode zoals hier omschreven is niet van
toepassing op meerbladig isolatieglas waarbij gebruik is
gemaakt van figuurglas, draadglas, getrokken glas of gelaagd
glas met een brandwerende tussenlaag.
Sommige verschijnselen kunnen wel zichtbaar zijn op het
glasoppervlak maar mogen niet worden meegenomen in de
visuele beoordeling van het glas en zijn geen reden tot afkeur.
Dit zijn:

Kleur en kleurverschillen

Variaties in de kleurbeleving zijn mogelijk vanwege de
grondstoffen van het basisproduct, het coatingproces, de
coatings zelf en de variaties in de opbouw van het isolatieglas.
Gevels met meerbladig gecoat isolatieglas kunnen verschillende kleuraccenten vertonen. Dit effect kan worden
versterkt als er onder een hoek wordt beoordeeld. Mogelijke
oorzaken hiervan zijn kleine kleurverschillen in het
glas waarop de coating is aangebracht en de laagdiktes van de
coating zelf.

Interferentie (kleurvlekken)

Soms zijn er in het glas of in de reflectie (weerspiegeling) van
het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Indien er op het glas
wordt gedrukt en de vlekken verplaatsen zich, is er sprake
van interferentie van lichtstralen. Interferentie is een natuurlijk
verschijnsel en kan grotendeels worden voorkomen door het
toepassen van verschillende glasdiktes en het aanbrengen van
coatings.

Condensvorming op glas

Condensvorming op glas aan de binnen- of buitenzijde (dus niet
in de spouw) kan ontstaan als het glasoppervlak kouder is dan
de omringende lucht.
De mate van condensatie is afhankelijk van de Ug-waarde,
de luchtvochtigheid, de luchtbewegingen en de temperatuur
binnen en buiten. Als de omringende luchtvochtigheid hoog is
en de temperatuur van het glasoppervlak lager wordt dan het
dauwpunt, dan zal het glasoppervlak condenseren.

Barometrische invloeden

De spouwen van meerbladig isolatieglas bevatten een bepaald
volume lucht of ander gas dat hermetisch is afgesloten door de
randverbinding. De toestand van dit gas wordt bepaald door de
toepassingshoogte, de barometrische druk buiten en binnen de
spouw en de luchttemperatuur op het moment van fabricage.
Als het glas wordt toegepast op een andere hoogte of wanneer
de barometrische druk en de temperatuur van de lucht veranderen, dan zullen de glasbladen naar binnen of buiten buigen
waardoor optische vertekeningen in spiegelbeelden en soms
ook doorzicht kunnen ontstaan.

Bevochtigen van het glasoppervlak

Het uiterlijk van het glasoppervlak kan verschillen door
vingerafdrukken, labels, vacuümzuigers of andere contacten op
het glas. Dit kan zichtbaar worden als het glas vochtig wordt
door condensatie, regen of het schoonmaken met water.
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In de Europese productnorm voor meerbladig isolatieglas
(NEN-EN 1279) zijn in de versie van 2018 voor het eerst in
de norm zelf eisen opgenomen voor de beoordeling van de
visuele kwaliteit van isolatieglas. In eerdere versies werd
hiervoor verwezen naar de productnormen van de glasbladen
van de afzonderlijke glassoorten, zoals floatglas, gelaagd
glas, gecoat glas en thermisch behandeld glas. De eisen en
beoordelingsmethoden van de visuele kwaliteit uit de EN 1279:
2018 zijn op de achterzijde samengevat. Voor overige eisen
dienen de productnorm van isolatieglas en de productnormen
van de betreffende glassoort(en) geraadpleegd te worden. De
producent dient een en ander ook vastgelegd te hebben in het
verplichte CE-dossier.
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Beoordeling
van meerbladig isolatieglas
bij oplevering
Beoordelingsmethoden
en toegestane
fouten
Beoordelingsmethoden

Toegestane fouten

Beoordeling (algemeen)

Maximaal toegestane puntfouten

Meerbladig isolatieglas wordt beoordeeld op het doorzicht,
zonder eventuele afwijkingen vooraf te markeren. Alle
waargenomen storende afwijkingen dienen genoteerd te
worden.
Isolatieglas wordt beoordeeld op een afstand van minimaal 3 m,
van buiten naar binnen, zo loodrecht mogelijk op het glas, tot 1
minuut per m2 en bij diffuus daglicht. Diffuus daglicht is licht
bij een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct zonlicht of
kunstlicht.

Zone
Zone
R
Zone
RE
E

R
E

Bij beoordeling van binnen naar buiten (als andersom niet
mogelijk is) dient ook minimaal een afstand van 3 m te worden
aangehouden en zo loodrecht mogelijk op het glas.

Zones

Bij de beoordeling van isolatieglas zijn de volgende zones van
toepassing:
15

M
M
M

Spat1<
ØØ
≤≤
1 3 ≤41
Geen
beperking
> 1of omtrek
Spat
1 per
meter
Spat
1<
Ø 17
≤3 4
1 per
meter
Geen
beperking
VlekAlle
Ø≤
1 of omtrek
Vlek
1
Geen beperking
SpatØØØ>≤≤317
1en
Spat
Maximaal 1
ØØ>>Ø317
1 per meter of omtrek
Spat
≤en3 4
vlek1<
Maximaal 1
vlek
1
Vlek
≤≤17
SpatØØ>
1
Maximaal 3 in elk oppervlak
van Ø ≤ 20 cm
Spat
≤3 ≤
1en3 Maximaal
Maximaal 13 in
in elk
elk oppervlak
oppervlak van Ø ≤ 20 cm
Spat
Spat
>ØØ
1>Ø
Maximaal 1 van Ø ≤ 20 cm
Spat
≤en3 Maximaal 1 in elk oppervlak van Ø ≤ 20 cm
vlek>ØØ1>>Ø317
Spat
Niet toegestaan
Spat
Maximaal 3 in elk oppervlak van Ø ≤ 20 cm
SpatØØØ>>≤317
1en
vlek
Niet toegestaan
vlek>Ø1>Ø17
Spat
≤ 3 Maximaal 1 in elk oppervlak van Ø ≤ 20 cm

Spat Ø > 3 en
Niet toegestaan
Zone Individuele
vlek Ø > 17lengten Totaal van de individuele lengten (mm)
Zone Individuele
lengten Totaal
van de individuele
lengten (mm)
Maximaal
toegestane
lijnvormige
fouten
R
Geen beperking
RE
Geen ≤beperking
≤ 30
90
Zone Individuele lengten Totaal van de individuele lengten (mm)
E
≤
≤
M
≤ 30
15
≤ 90
45
M
≤ 15
45
R
Geen ≤beperking
E
≤ 30
≤ 90
M
≤ 15
≤ 45

R
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Grootte
Alle fout
(Ø in
ØAlle
≤mm*)
1

Grootte in m2
Grootte in m2
≤1
>1≤2
>2≤3
>3
≤1
> 1Geen
≤ 2 beperking
>2≤3
>3
Grootte in m2
Minder dan 3 Geen
in elkbeperking
oppervlak van Ø 20 cm
Minder
Ø 20
cm
≤
2 oppervlak
> 2 ≤of3van
>3
≤1
1 dan>31in≤
1elk
per
meter
omtrek
≤1
1 per
meter of omtrek
Geen
beperking
Niet
toegestaan

1<ØØ≤ ≤1 3
1<ØAlle
Ø> ≤3 3
Ø
>
Minder
in
oppervlak
Ø≤
≤ 13
1
Minder dan
dan 33 Niet
in elk
elktoegestaan
oppervlak van
van Ø
Ø 20
20 cm
cm
Minder
Ø5 20
cm
≤21 dan 3 in
peroppervlak
meter
omtrek
1<
>1ØØ
Ø≤ ≤
≤1 3
2
31elk
5 ofvan
+ 2/m2
2
3 toegestaan
5
5 + 2/m2
>1Ø
Niet
ØØ>
> ≤3
22
Niet
toegestaan
> (halo)
2
Ø≤
1
Minder dan 3 Niet
in elktoegestaan
oppervlak van Ø 20 cm
*)Mzonder kring
*) zonder kring
(halo)
2
3
5
5 + 2/m2
>1 Ø ≤
2
Ø >toegestane
2
Niet toegestaan
Maximaal
vlekken
Afmeting en
2
Zone
Glasvlak in m
*)
zonder
kring
Afmeting
en
type
(Ø in(halo)
mm.)
Zone
Glasvlak in m2
type (Ø in mm.) ≤ 1
>1
>1
Afmeting
R
Alle en ≤ 1
Geen beperking
Zone
Glasvlak in m2
type
(Ø
RE
Alle
Geen beperking
beperking
Spat
Øin≤mm.)
1
Geen
R
E
M
M

E

3 meter

Grootte fout
Grootte
fout
(Ø in mm*)
(Ø in mm*)
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E
M

R. een zone van 15 mm normaliter afgedekt door de
inklemming of (als er geen inklemming is) door de
randafdichting
E. zone van 50 mm vanaf zone R.
M. hoofdzone

Isolatieglas met thermisch behandeld glas

Hiervoor dienen de productnormen (EN 12150, EN 14179 of EN
1863) te worden geraadpleegd.
Aanvullend daarop:
• Generale boog niet groter dan 3 mm per 1000 mm lengte.
• Grotere generale boog toegestaan bij (bijna) vierkante ruiten
(1:1 tot 1:1,5) en voor glasbladen met een nominale
dikte < 6 mm.
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Beoordeling
van meerbladig isolatieglas
bij oplevering
Beoordelingsmethoden
en toegestane
fouten
Toegestane fouten

Toegestane fouten

Gebogen isolatieglas

Meerbladig isolatieglas dat niet is samengesteld uit glasbladen van enkel floatglas

Hiervoor dient de betreffende productnorm (ISO 11485-1 en -2)
te worden geraadpleegd.

Het aantal toegestane fouten mag per extra glasblad met 25%
worden verhoogd. Het aantal toegestane fouten dient dan altijd
afgerond te worden.

Tolerantie op de doorbuiging en verloop van
de afstandhouder

Voorbeelden:
Isolerend dubbelglas bestaande uit twee gelaagde glasbladen
(= 2 extra glasplaten):
Het aantal toegestane fouten is dan 1,5 groter (1 + 25% +
25%) ten opzichte van isolerend dubbelglas met floatglas.
Dus waar in de tabel bij puntfouten4 4 puntfouten zijn
toegestaan met een bepaalde afmeting, wordt dat 6.
Dus waar in tabel bij toegestane vlekken 3 vlekken zijn
toegestaan met een bepaalde afmeting, wordt dat 5.

Met betrekking tot de doorbuiging van de afstandhouder
bij isolerend dubbelglas geldt voor het recht zijn van de
afstandhouder een maximale afwijking van 4 mm tot een lengte
van 3,5 m en van 6 mm bij grotere lengtes.
4

2

Afstandhouder
Theoretisch uiterlijk van afstandhouder

Het maximale verloop van de afstandhouder ten opzichte van
de glasrand of van een andere afstandhouder (bij drievoudige
beglazing) is 3 mm tot een lengte van 2,5 m en 6 mm bij grotere
lengtes.
4

2

houder
sch uiterlijk van afstandhouder

3.
4.

binnen- en buitenruit van gelaagd glas en de midden ruit van
floatglas (= 1 extra glasblad en 2 extra glasplaten):
Het aantal toegestane fouten is dan 1,75 groter (1 + 25%
+ 25% + 25%) ten opzichte van isolerend dubbelglas met
floatglas.
Dus waar in de tabel bij puntfouten 4 puntfouten zijn
toegestaan met een bepaalde afmeting, wordt dat 8.
Dus waar in tabel bij toegestane vlekken 3 vlekken zijn
toegestaan met een bepaalde afmeting, wordt dat 6.

1

4

1

4

3. Theoretische positie van de afstandhouder
4. Drievoudige
Afwijking beglazing bestaande uit drie glasbladen, met de

3

Theoretische positie van de afstandhouder
Afwijking

Dit document is opgesteld door Kenniscentrum Glas in opdracht van de
Vakgroep Glas van Bouwend Nederland en OnderhoudNL.
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1.
2.
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4

4

1

Drievoudige beglazing bestaande uit drie glasbladen van
floatglas (= 1 extra glasblad):
Het aantal1 toegestane fouten is dan 1,25 groter (1 + 25%) ten
opzichte van isolerend dubbelglas met floatglas.
Dus waar in de tabel bij puntfouten 4 puntfouten zijn
toegestaan met een bepaalde afmeting, wordt dat 5.
Dus waar in tabel bij toegestane vlekken 3 vlekken zijn
toegestaan
met een bepaalde afmeting, wordt dat 4.
3
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2 TBA-Tabelkaart 2 Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen, maart 2018
| Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen

Criteria

Groep 0

Groep 1

Groep 2

Glad oppervlak, verkregen
door het aanbrengen van een
één- of meerlaagssysteem,
waaraan zeer hoge visuele
en functionele eisen worden
gesteld en dat naderhand
kan worden voorzien van een
glanzend (zijde-/hoogglans),
handmatig of mechanisch
aangebracht, afwerksysteem.

Glad oppervlak waaraan
hoge visuele en functionele
eisen worden gesteld en dat
naderhand kan worden
voorzien van een mat afwerksysteem, vinylbehang,
een glasvlies versterkt
verfsysteem of een fijne
sierpleister met een
korreldikte tot 1 mm.

Glad oppervlak dat
naderhand wordt voorzien van een afwerklaag
zoals dikker behang,
sierpleister en dergelijke
met een korreldikte vanaf
1 mm.

Glad oppervlak met een laagdikte van 0 mm tot maximaal
2 mm, uitgevoerd als filmwerk en dat naderhand kan
worden voorzien van een
dikker behang, sierpleister
en dergelijke met een
korreldikte vanaf 2,5 mm.

Gelijkmatig
gestructureerd
(geschuurd of
gespoten) opp
met een maxim
korreldikte tot
mm.

Plaatselijke
onregelmatigheden:

Niet toegestaan
Proefvlak verplicht (1)

Volgens proefvlak
Proefvlak verplicht (1)

Tot maximaal 1 mm
toegestaan (3)

Tot maximaal 1 mm
toegestaan (3)

Volgens proef

Kleurverschillen:

Toegestaan (2)

Toegestaan (2)

Toegestaan

Toegestaan

Niet toegestaa

Geen eisen, volgt
oppervlak
ondergrond.

onderlinge

0,2 m

0,5

n.v.t.

n.v.t.

afstand tussen

0,4 m

1

1

1,5

1,5

2

3

3

2

5

5

5

de meetpunten 1,0 m
van (5):
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Groep

Toepassing:

Vlakheidstolerantie
in mm bij een
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Groep 3

2,0 m

n.v.t.
1,5

Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds

Conversietabel
Er bestaan veel overeenkomsten tussen de Nederlandse tabel “Afwerkingsniveaus gipskarton en gipsvezelplaten” en de Europese tabel “Kwaliteitsniveaus gipskar-tonplaatsystemen”.
Om daar inzicht in te krijgen is de volgende conversietabel opgesteld.

Afwerkingsniveau
klasse

A

N.v.t.

B

C

D

E

F

Kwaliteitsniveaus

Q4

Q3

N.v.t.

Q2

N.v.t.

Q1

N.v.t.

De Q-niveaus komen in Nederland zeer dichtbij de in de tabel aangegeven corresponderende Afwerkingsniveauklasses.
In Nederland zijn de Afwerkingsniveauklasses leidend ten opzicht van Q-niveaus,
omdat de Afwerkingsniveauklasses meetbaar zijn.
Q3 wordt in Nederland (nog) niet uitgevoerd. Deze bewerking omvat het breed
uitmessen van de finishlaag en het aanbrengen van een schraaplaag over het
resterende oppervlak.

Techni

Kwaliteitsniveau

Q1

Q2

Q3

Q4

Afwerkingsniveau.

Afgevoegd oppervlak.

Glad oppervlak voor normale visuele eisen.

Glad oppervlak voor hoge
visuele eisen.

Glad oppervlak voor zeer
hoge visuele eisen.

Visuele eisen van het oppervlak.

Geen eisen.

Normale eisen.

Hogere eisen. Grotendeels
gereduceerde oneffenheden
en groeven onder direct
licht. Onder strijklicht zijn
oneffenheden nog steeds
mogelijk.

Hoogste kwaliteit. Nagenoeg
geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct
strijklicht. Schaduwwerking
onder strijklicht wordt grotendeels voorkomen.

Bewerkingseisen van oppervlak en voegen.

Voegen en schroefgaten
gevuld met een geschikte
voegenvuller.

Voegen en schroefgaten
gevuld en gefinisht om een
vloeiende overgang naar het
plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten
gevuld en gefinisht (Q2) met
een brede finishlaag. Een
geschraapte finishlaag aanbrengen over het resterende
plaatoppervlak. Indien nodig
schuren.

Voegen en schroefgaten
gevuld en oppervlak volledig
gefimd met een laagdikte
van minimaal 1 mm dikte.

Toepassingsgebied.

Uitsluitend geschikt voor
functionele toepassing, zoals
voor stabiliteit, brandwerendheid of geluidsisolatie. Tegelwerk op gipsvezelplaat. Stucwerk.

Geschikt voor zwaar
vinylbehang of middelgrof
gestructureerde afwerking
zoals glasvezelvlies met
grove structuur en (spuit)
pleisters met korrelgrootte
van 1 t/m 3 mm.

Fijn gestructureerde wandbekledingen, (spuit)pleisters
met een korrelgrootte
< 1 mm. Gematteerde verfsystemen.

Gladde, (zijde)glanzende
wandbekledingen zoals
metallic- en/of vinylbehang.
(Zijde)glanzende verfsystemen en hoogwaardige
dunne glanspleistersystemen.

Afwe
werk
en gi
syste
Versie
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Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen
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Toepassing voor gipsplaat afwerking:
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3 NEN 2747:2001 Vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken
De relevante meetpuntafstanden (L il) die bij de beoordeling moeten worden aangehouden, moeten zijn bepaald
volgens 7.4.2.
Bij zeer kritische vloeroppervlakken (zoals gangen in hoogstapelmagazijnen> 6 m hoog) mogen in aanvulling op tabel
1 afwijkende vlakheden met strengere keuringscriteria tussen de partijen worden overeengekomen.
Wanneer geen vlakheidsklasse voor een te meten vloer is overeengekomen wordt, ongeacht het voorgenomen gebruik
van de vloer, de vlakheidsklasse 7 uit tabel 1 van toepassing verklaard.
Tabel 1 - Classificatie van de vlakheid van vloeren

Vlakheidsklasse

1

2
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3

4

5

Afstand tussen de
meetpunten (L il)
Mm

Maximaal toelaatbaar hoogteverschil in mm
(afgerond op 0,5 mm nauwkeurig)
maximale
maatafwijking (Δh)

toets laag (h l)

toets hoog (h h)

500

1,5

2,0

3,0

1000

2,0

2,5

4,0

2000

3,0

3,5

5,5

4000

6,0

6,5

10,0

500

2,0

2,5

4,0

1000

3,0

3,5

5,5

2000

4,0

4,5

7,0

4000

7,0

7,5

11,5

500

3,0

3,5

5,5

1000

4,0

4,5

7,0

2000

6,0

6,5

10,0

4000

8,0

8,5

13,0

500

4,0

4,5

7,0

1000

5,0

5,5

8,5

2000

7,0

7,5

11,5

4000

10,0

10,5

16,5

500

4,0

4,5

7,0

1000

6,0

6,5

10,0

2000

8,0

8,5

13,0

4000

12,0

12,5

19,5
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4 Uitvoeringsrichtlijn IKOB-BKB URL 35-101: Regelmatigheid van tegelwerk

UITVOERINGSRICHTLIJN VOOR HET AANBRENGEN VAN WAND- EN VLOERTEGELWERK IN
REGULIERE TOEPASSING
35-101 d.d. 2009-03-16
8.1.4 Regelmatigheid van voegpatronen
De regelmatigheid van voegpatronen dient alleen in het geval van geschillen of bij een externe beoordeling te
worden bekeken. De eisen conform tabel 9 zijn van toepassing op zowel vloer- als wandbetegelingen.
Tabel 9; regelmatigheid van tegelwerk
Groep
1

2

3

Onderling verschil *

het onderling verschil t.o.v.
het voorgeschreven
tegelpatroon bedraagt ten
hoogste 1 mm, bij boven
resp. naast elkaar gelegen
tegels.

het onderling verschil t.o.v.
het voorgeschreven
tegelpatroon bedraagt ten
hoogste 1,5 mm, bij boven
resp. naast elkaar gelegen
tegels.

het onderling verschil t.o.v.
het voorgeschreven
tegelpatroon bedraagt ten
hoogste 2 mm, bij boven
resp. naast elkaar gelegen
tegels.

Verloop patroon **

het verloop van een
patroonlijn per tegelrij t.o.v.
het voorgeschreven
tegelpatroon, bedraagt ten
hoogste 2 mm/m’ met een
1)
maximum van 6 mm.

het verloop van een
patroonlijn per tegelrij t.o.v.
het voorgeschreven
tegelpatroon, bedraagt ten
hoogste 3 mm/m’ met een
1)
maximum van 9 mm.

het verloop van een
patroonlijn per tegelrij t.o.v.
het voorgeschreven
tegelpatroon, bedraagt ten
hoogste 4 mm/m’ met een
1)
maximum van 12 mm.

Maximale voegbreedte
afwijking ***

de afwijking van
de voorgeschreven voegbreedte
mag gemeten
over 2 m ten
hoogste 1 mm
bedragen

de afwijking van
de voorgeschreven voegbreedte
mag gemeten
over 2 m ten
hoogste 1,5 mm
bedragen

de afwijkingen
van de voorgeschreven voegbreedte mag
gemeten over 2 m
ten hoogste 2 mm
bedragen

Maximaal
hoogteverschil in
mm bij
een onderlinge
afstand tussen de meetpunten van ****:

0,2 m

0,5

1

2

2m

3

4

6

4m

6

7

8

10 m

12

13

15

17

20

15 m

Omschrijving groepen:
Groep 1 =,
tegelwerk dat moet voldoen aan een hoge visuele kwaliteit (bijvoorbeeld bepaalde typen
natuursteen waaronder marmer, bij smalle voegen, bij hooggepolijste tegels en bij gezaagde
tegels).
Groep 2 =
tegelwerk met voegbreedte 2-6 mm, of tegelwerk dat moet voldoen aan een gemiddelde
visuele kwaliteit (bijvoorbeeld regulier tegelwerk in woningen).
Groep 3 =
tegelwerk met voegbreedte > 6 mm, of tegelwerk zonder nader gestelde visuele kwaliteit
(bijvoorbeeld regulier tegelwerk toegepast in een industriefunctie).
Opmerkingen: bij deze aanbevolen tolerantie moet de relevante tolerantie van de gebruikte tegel, indien deze afwijkt van de
tolerantie zoals aangegeven in Bijlage 6, nog opgeteld worden, zie paragraaf 4.6.

IKOB-BKB URL 35-101
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het maximum geldt over de gehele afstand van de betreffende tegelrij

57

1)

15

LINC K I N DE B I NC K

5 Begrippenlijst

Anhydriet:
Een anhydriet vloer is een gipsgebonden vloer die in één keer op het vloeroppervlak wordt aangebracht. De vloer
wordt in tegenstelling tot de zandcement dekvloer niet gesmeerd, maar gevloeid.

BENG:
BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. De energieprestatie wordt behaald aan de hand van 3 individueel
te behalen eisen, zie begrippenlijst 4:
1.

De maximale energiebehoefte; de hoeveel energie die nodig is voor verwarming en koeling

2.

Het maximaal primair fossiel energiegebruik; de optelsom van primair verbruik voor verwarming, koeling,
warmtapwaterbereiding en ventilatoren)

Het minimale aandeel hernieuwbare energie; dit is afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem

CO2:
Koolstofdioxide

CW-Klasse:
De hoeveelheid warm water wordt aangegeven met een Comfort Warmwater label (CW-label).
Standaard is CW-label 5. Bij een hoger CW-label, wordt meer warm water per minuut geleverd. Het hoogste CWlabel in Den Haag Binckhorst is CW 5.
In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de keuzemogelijkheden voor het te leveren

ENECO;warmtapwatercomfort
tabel 3.1

Comfortklassen warm tapwater

Comfortklasse

Tapdebiet

Thermisch vermogen [kW]

Toepassing
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(l/min 60°C)
CW 3

6

20,8

Alleen douche

CW 4

8

27,8

Klein bad (120 liter)

CW 5

10

34,6

Groot bad (150 liter)

Grotere tapdebieten dan 10 l/m (twee badkamers) zijn na overleg mogelijk met behulp van een door
de klant te verzorgen nageschakelde boiler.
Capaciteit verwarming
De capaciteit die is benodigd voor de verwarming, is veel lager dan de capaciteit voor
Dilatatie:
warmtapwaterbereiding. Het benodigde vermogen voor de warmteafleverunit wordt bepaald door de
Dilatatie is de methode om het in- en uitzetten van materialen op te vangen door het materiaal op te delen in
warmwaterbehoefte.

meerdere stukken. De naad die dan ontstaat kan open blijven of hij kan worden afgedicht met bijvoorbeeld kit of
zwelband.3.4.2

Warmteafleverunit

Aardwarmte Den Haag plaatst in iedere woning een warmteafleverunit die gemonteerd is op een
standaard aansluitbeugel, zie figuur 3.2. De warmteafleverunit en de aansluitbeugel maken deel uit
van het warmtedistributienet.

Een woning moet voldoen aan de eisen voor daglicht. Deze eisen worden gesteld aan verblijfsgebieden en
verblijfsruimten. Door belemmeringen zoals bijvoorbeeld dakoverstek, uitbouwen of dergelijke kan het voorkomen
dat de kozijnen en ramen of deuren niet voldoende daglicht doorlaten om aan die eisen te voldoen.

LINCK I N DE B I NC K

Krijtstreep:

In dat geval is het toegestaan om de ruimte fictief op te splitsen in een deel verblijfsgebied of verblijfsruimte en een
deel onbenoemde ruimte. De daglicht toetreding hoeft in dat geval alleen over het gedeelte van verblijfsgebied of
verblijfsruimte te worden uitgerekend.

Marmercomposiet:
Marmercomposiet is een samengesteld product bestaande uit natuursteen, kleurpigmenten en kunstharsen.

PKVW:
Politie Keurmerk Veilig Wonen. Zie hiervoor www.politiekeurmerk.nl
Alleen de woning voldoet aan het PKVW, niet het woongebouw of de omgeving.

RC:
De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende
waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken.
De R is de warmteweerstand van een materiaallaag.
Met Rc wordt de totale gemiddelde R-waarde aangegeven van een constructie (spouwmuur, combinatievloer,
dubbelglas e.d.); denk bij de R aan Resistance (weerstand) en bij de c van Rc aan het woord combination of
construction (combinatie van de constructie).

SWK:
Stichting Waarborgfonds Koopappartementen

Verkooptekeningen:
De verkooptekeningen zijn de tekeningen die onderdeel zijn van de koop- c.q. aannemingsovereenkomst en zijn

Een wandcontactdoos is niets anders dan een stopcontact geschikt voor het insteken van stekkers van elektrische
apparaten.

WTW:
Warmte Terug Winning. Hierbij wordt afgevoerde warme lucht hergebruikt bij de invoer van verse lucht of de
warmte van het douchewater wordt hergebruikt voor de opwarming van tapwater.
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Wandcontactdozen (WCD):
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daarmee onderdeel van het contract.

