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Woonkamer
26,11 m²

Keuken
8,53 m²

Hal
4,47 m²

wc
1,14 m²

Trapkast
3,09 m²

mk

Slaapkamer 1
15,16 m²

Slaapkamer 3
7,56 m²

Slaapkamer 2
8,12 m²

Overloop
6,91 m²

Badkamer
5,48 m²

Zolder
26,52 m²

1500+

2600+

nok

2600+

1500+

b
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p p p p p p p

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

koelkast

dubbele wandcontactdoos met randaarde

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie (radiografisch)

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel (bedraad)

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

radiator

meterkastmk

kk

th

mv

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

vaatwasservw

LEGENDA

bergingb

parkeerplaatsp

TECHNISCHE GEGEVENS:

Omschrijving

vloeren:
gevels:

dak:

Rc (m2.K/W)

3,5
4,5

6,0

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming 

                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

Begane grond

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 20

1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,48 m²

Zolder 26,52 m²

113,40 m²
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LEGENDA

bergingb

parkeerplaatsp

TECHNISCHE GEGEVENS:

Omschrijving

vloeren:
gevels:

dak:

Rc (m2.K/W)

3,5
4,5

6,0

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming 

                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 18

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,49 m²

Zolder 26,52 m²

113,41 m²
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LEGENDA

bergingb

parkeerplaatsp

TECHNISCHE GEGEVENS:

Omschrijving

vloeren:
gevels:

dak:

Rc (m2.K/W)

3,5
4,5

6,0

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming 

                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 16

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,49 m²

Zolder 32,54 m²

119,42 m²
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LEGENDA

bergingb

parkeerplaatsp

TECHNISCHE GEGEVENS:

Omschrijving

vloeren:
gevels:

dak:

Rc (m2.K/W)

3,5
4,5

6,0

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming 

                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 14

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,48 m²

Zolder 26,52 m²

113,40 m²
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LEGENDA

bergingb

parkeerplaatsp

TECHNISCHE GEGEVENS:

Omschrijving

vloeren:
gevels:

dak:

Rc (m2.K/W)

3,5
4,5

6,0

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming 

                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 12

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,48 m²

Zolder 26,52 m²

113,40 m²
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LEGENDA

bergingb

parkeerplaatsp

TECHNISCHE GEGEVENS:

Omschrijving

vloeren:
gevels:

dak:

Rc (m2.K/W)

3,5
4,5

6,0

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming 

                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 10

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,49 m²

Zolder 26,52 m²

113,41 m²



W
M

k.k.

mv th

vw

Woonkamer
26,11 m²

Keuken
8,53 m²

Hal
4,47 m²

wc
1,14 m²

Trapkast
3,09 m²

mk

Slaapkamer 1
15,16 m²

Slaapkamer 3
7,56 m²

Slaapkamer 2
8,12 m²

Overloop
6,91 m²

Badkamer
5,47 m²

1500+

2600+

nok

2600+

1500+

no
k

26
00

+

Zolder
32,54 m²

b
p p b b b b b b b b

p p p p p p p

enkelpolige schakelaar lichtpunt

wisselschakelaar lichtpunt

plafondlichtpunt

wandlichtpunt (buitenlichtpunt waterdicht)

enkele wandcontactdoos met randaarde

koelkast

dubbele wandcontactdoos met randaarde

schel 

beldrukker

hoofdbediening mechanische ventilatie (radiografisch)

loze leiding

thermostaat bedieningspaneel (bedraad)

rookmelder (onderling gekoppeld)

afzuigpunt mechanische ventilatie (plafond)

radiator

meterkastmk

kk

th

mv

afzuigpunt mechanische ventilatie (wand)

vaatwasservw

LEGENDA

bergingb
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vloeren:
gevels:

dak:

Rc (m2.K/W)

3,5
4,5

6,0

Wijze van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Wijze van verwarmen: stadsverwarming 

                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 8

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,47 m²

Zolder 32,54 m²

119,41 m²
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                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:

2020

geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 6

1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,47 m²

Zolder 26,52 m²

113,39 m²
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                                        -begane grond: vloerverwarming
                                        -verdieping: radiatoren

OPPERVLAKTEN

Omschrijving                     Vloeroppervlakte (m2)

berging (extern)                 ca. 5,2m²

terras                                ca. 7,0m²

ENERGIELABEL

ernergie index: label A

DATUM:

WIJZIGING:

AANTAL KAMERS:

POSTCODE:

4BOUWJAAR:

OPMERKING:

ADRES:
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geringe afwijking mogelijk

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

1361CJ Almere

23-06-2020

Zilveren medaillepad 4

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping

Hal 4,47 m²

wc 1,14 m²

mk 0,30 m²

Woonkamer 26,11 m²

Keuken 8,53 m²

Trapkast 3,09 m²

Overloop 6,91 m²

Slaapkamer 1 15,16 m²

Slaapkamer 2 8,12 m²

Slaapkamer 3 7,56 m²

Badkamer 5,49 m²

Zolder 26,52 m²

113,42 m²
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