
Bajeskwartier - kavel A

Bajeskwartier, Amsterdam

Verhuurtekeningen 11-01-2023
Overzichtsplattegronden

Gevelschema's

Woningplattegronden

Type's
A, Asp B,

C, C', D, E,

SCHAAL :

FORMAAT :
1:50 (verhuurplattegronden)
A3

F, Fsp, G, Gsp

280 studentenwoningen in De Toekomst
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AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
kelderverdieping

-

Bijdorpplantsoen
- studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
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Type A
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Type Asp

HNR 24
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ADRES : VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
begane grond

-

Bijdorpplantsoen
- studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022
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HNR 34
Type E

HNR 38
Type A

HNR 40
Type Asp

HNR 42
Type A

HNR 44
Type Asp

HNR 46
Type A

HNR 48
Type Asp
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Type A

HNR 36
Type Asp
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ADRES : VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

-

Bijdorpplantsoen
- studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022
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HNR 80
Type A

HNR 82
Type Asp

HNR 84
Type A

HNR 86
Type Asp

HNR 88
Type A

HNR 90
Type Asp

HNR 92
Type A

HNR 78
Type Asp

HNR 64
Type C

HNR 66
Type Asp

HNR 68
Type A

HNR 70
Type Asp

HNR 72
Type A

HNR 74
Type Asp

HNR 76
Type A

HNR 104
Type Asp

HNR 102
Type A

HNR 100
Type Asp

HNR 98
Type A

HNR 96
Type Asp

HNR 94
Type D

HNR 106
Type A

HNR 58
Type A

HNR 56
Type Asp

HNR 54
Type A

HNR 52
Type Asp

HNR 62
Type A

HNR 60
Type Asp
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ADRES : VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
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-

Bijdorpplantsoen
- studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022
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HNR 136
Type A

HNR 138
Type Asp

HNR 140
Type A

HNR 142
Type Asp

HNR 144
Type A

HNR 146
Type Asp

HNR 148
Type A

HNR 134
Type Asp

HNR 120
Type C

HNR 122
Type Asp

HNR 124
Type A

HNR 126
Type Asp

HNR 128
Type A

HNR 130
Type Asp

HNR 132
Type A

HNR 160
Type Asp

HNR 158
Type A

HNR 156
Type Asp

HNR 154
Type A

HNR 152
Type Asp

HNR 150
Type D

HNR 162
Type A

HNR 114
Type A

HNR 112
Type Asp

HNR 110
Type A

HNR 108
Type Asp

HNR 118
Type A

HNR 116
Type Asp
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ADRES : VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

-

Bijdorpplantsoen
- studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :
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2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022
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HNR 190
Type Asp

HNR 192
Type A

HNR 194
Type Asp

HNR 196
Type A

HNR 198
Type Asp

HNR 200
Type A

HNR 176
Type C

HNR 178
Type Asp

HNR 180
Type A

HNR 182
Type Asp

HNR 184
Type A

HNR 186
Type Asp

HNR 188
Type A

HNR 212
Type Asp

HNR 210
Type A

HNR 208
Type Asp
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Type A

HNR 204
Type Asp
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COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
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HNR 242
Type Asp

HNR 244
Type A

HNR 246
Type Asp

HNR 248
Type A

HNR 250
Type Asp

HNR 252
Type A

HNR 228
Type C

HNR 230
Type Asp

HNR 232
Type A

HNR 234
Type Asp

HNR 236
Type A

HNR 238
Type Asp

HNR 240
Type A

HNR 264
Type Asp

HNR 262
Type A

HNR 260
Type Asp

HNR 258
Type A

HNR 256
Type Asp

HNR 254
Type D

HNR 266
Type A

HNR 222
Type A

HNR 220
Type Asp
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Type A
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Type Asp
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Type Asp
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HNR 298
Type Asp

HNR 300
Type A

HNR 302
Type Asp

HNR 304
Type A

HNR 306
Type Asp

HNR 308
Type A

HNR 280
Type C

HNR 282
Type Asp

HNR 284
Type A

HNR 286
Type Asp

HNR 288
Type A

HNR 290
Type Asp

HNR 292
Type A

HNR 320
Type Asp

HNR 318
Type A

HNR 316
Type Asp

HNR 314
Type A

HNR 312
Type Asp

HNR 310
Type D
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Type A
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Type Asp
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Type A
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HNR 334
Type Asp

HNR 336
Type A
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Type Asp
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Type A
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HNR 402
Type Asp

HNR 404
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HNR 406
Type Asp

HNR 408
Type A

HNR 410
Type Asp

HNR 412
Type A

HNR 384
Type C

HNR 386
Type Asp

HNR 388
Type A

HNR 390
Type Asp

HNR 392
Type A

HNR 394
Type Asp

HNR 396
Type A

HNR 424
Type Asp

HNR 422
Type A

HNR 420
Type Asp

HNR 418
Type A

HNR 416
Type Asp

HNR 414
Type BHNR 426
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HNR 460
Type A

HNR 462
Type Asp

HNR 464
Type A

HNR 466
Type Asp

HNR 468
Type A

HNR 440
Type C

HNR 442
Type Asp

HNR 446
Type Asp

HNR 444
Type A

HNR 448
Type A

HNR 450
Type Asp

HNR 452
Type A

HNR 480
Type Asp

HNR 478
Type A

HNR 476
Type Asp

HNR 474
Type A

HNR 472
Type Asp

HNR 470
Type BHNR 482

Type A

HNR 434
Type A

HNR 432
Type Asp

HNR 438
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HNR 436
Type Asp

HNR 456
Type A

HNR 458
Type Asp
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HNR 428
Type Asp
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Type Asp
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Type Asp

HNR 520
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HNR 492
Type C

HNR 494
Type Asp

HNR 498
Type Asp

HNR 496
Type A

HNR 500
Type A

HNR 502
Type Asp

HNR 504
Type A

HNR 532
Type Asp

HNR 530
Type A

HNR 528
Type Asp

HNR 526
Type A

HNR 524
Type Asp

HNR 522
Type BHNR 534

Type A

HNR 490
Type A

HNR 488
Type Asp

HNR 508
Type A

HNR 510
Type Asp

HNR 486
Type A

HNR 484
Type Asp
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Type Asp
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-

Bijdorpplantsoen
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ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :
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HNR 558
Type Asp

HNR 560
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HNR 562
Type Asp

HNR 564
Type A

HNR 544
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HNR 546
Type Fsp

HNR548
Type Gsp

HNR 550
Type G

HNR 552
Type F

HNR 576
Type Asp

HNR 574
Type A

HNR 572
Type Asp

HNR 570
Type A

HNR 568
Type Asp

HNR 566
Type BHNR 578

Type A

HNR 542
Type A

HNR 540
Type Asp

HNR 556
Type A

HNR 538
Type A

HNR 536
Type Asp

HNR 554
Type Asp
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BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000
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:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
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Zuidgevel

studieruimte
entree / beheerder

HNR 58
Type A

HNR 56
Type Asp

HNR 54
Type A

HNR 52
Type Asp

HNR 62
Type A

HNR 60
Type Asp

HNR 104
Type Asp

HNR 102
Type A

HNR 100
Type Asp

HNR 98
Type A

HNR 96
Type Asp

HNR 94
Type D

HNR 106
Type A

HNR 114
Type A

HNR 112
Type Asp

HNR 110
Type A

HNR 108
Type Asp

HNR 118
Type A

HNR 116
Type Asp

HNR 160
Type Asp

HNR 158
Type A

HNR 156
Type Asp

HNR 154
Type A

HNR 152
Type Asp

HNR 150
Type D

HNR 162
Type A

HNR 212
Type Asp

HNR 210
Type A

HNR 208
Type Asp

HNR 206
Type A

HNR 204
Type Asp

HNR 202
Type D

HNR 214
Type A

HNR 170
Type A

HNR 168
Type Asp

HNR 166
Type A

HNR 164
Type Asp

HNR 174
Type A

HNR 172
Type Asp

HNR 264
Type Asp

HNR 262
Type A

HNR 260
Type Asp

HNR 258
Type A

HNR 256
Type Asp

HNR 254
Type D

HNR 266
Type A

HNR 222
Type A

HNR 220
Type Asp

HNR 218
Type A

HNR 216
Type Asp

HNR 226
Type A

HNR 224
Type Asp

HNR 320
Type Asp

HNR 318
Type A

HNR 316
Type Asp

HNR 314
Type A

HNR 312
Type Asp

HNR 310
Type D

HNR 322
Type A

HNR 274
Type A

HNR 272
Type Asp

HNR 270
Type A

HNR 268
Type Asp

HNR 278
Type A

HNR 276
Type Asp

HNR 372
Type Asp

HNR 370
Type A

HNR 368
Type Asp

HNR 366
Type A

HNR 364
Type Asp

HNR 362
Type D

HNR 374
Type A

HNR 326
Type A

HNR 324
Type Asp

HNR 330
Type A

HNR 328
Type Asp

gem.
Loggia

HNR 424
Type Asp

HNR 422
Type A

HNR 420
Type Asp

HNR 418
Type A

HNR 416
Type Asp

HNR 414
Type B

HNR 426
Type A

HNR 378
Type A

HNR 376
Type Asp

HNR 382
Type A

HNR 380
Type Asp

HNR 480
Type Asp

HNR 478
Type A

HNR 476
Type Asp

HNR 474
Type A

HNR 472
Type Asp

HNR 470
Type B

HNR 482
Type A

HNR 434
Type A

HNR 432
Type Asp

HNR 438
Type A

HNR 436
Type Asp

HNR 430
Type A

HNR 428
Type Asp

HNR 532
Type Asp

HNR 530
Type A

HNR 528
Type Asp

HNR 526
Type A

HNR 524
Type Asp

HNR 522
Type B

HNR 534
Type A

HNR 490
Type A

HNR 488
Type Asp

HNR 486
Type A

HNR 484
Type Asp

gem.
Loggia

trappenhuisbelendende bebouwing

HNR 20
Type A

HNR 22
Type Asp

HNR 24
Type A

HNR 26
Type Asp

HNR 28
Type A

HNR 30
Type Asp

HNR 32
Type A trafo entree

fietsenst.

HNR 34
Type E

HNR 38
Type A

HNR 40
Type Asp

HNR 42
Type A

HNR 44
Type Asp

HNR 46
Type A

HNR 48
Type Asp

HNR 50
Type A

HNR 36
Type Asp

HNR 80
Type A

HNR 82
Type Asp

HNR 84
Type A

HNR 86
Type Asp

HNR 88
Type A

HNR 90
Type Asp

HNR 92
Type A

HNR 78
Type Asp

HNR 64
Type C

HNR 66
Type Asp

HNR 68
Type A

HNR 70
Type Asp

HNR 72
Type A

HNR 74
Type Asp

HNR 76
Type A

HNR 136
Type A

HNR 138
Type Asp

HNR 140
Type A

HNR 142
Type Asp

HNR 144
Type A

HNR 146
Type Asp

HNR 148
Type A

HNR 134
Type Asp

HNR 120
Type C

HNR 122
Type Asp

HNR 124
Type A

HNR 126
Type Asp

HNR 128
Type A

HNR 130
Type Asp

HNR 132
Type A

HNR 190
Type Asp

HNR 192
Type A

HNR 194
Type Asp

HNR 196
Type A

HNR 198
Type Asp

HNR 200
Type A

HNR 176
Type C

HNR 178
Type Asp

HNR 180
Type A

HNR 182
Type Asp

HNR 184
Type A

HNR 186
Type Asp

HNR 188
Type A

gem.
Loggia

HNR 242
Type Asp

HNR 244
Type A

HNR 246
Type Asp

HNR 248
Type A

HNR 250
Type Asp

HNR 252
Type A

HNR 228
Type C

HNR 230
Type Asp

HNR 232
Type A

HNR 234
Type Asp

HNR 236
Type A

HNR 238
Type Asp

HNR 240
Type A

HNR 298
Type Asp

HNR 300
Type A

HNR 302
Type Asp

HNR 304
Type A

HNR 306
Type Asp

HNR 308
Type A

HNR 280
Type C

HNR 282
Type Asp

HNR 284
Type A

HNR 286
Type Asp

HNR 288
Type A

HNR 290
Type Asp

HNR 292
Type A

HNR 294
Type Asp

HNR 296
Type A

HNR 350
Type Asp

HNR 352
Type A

HNR 354
Type Asp

HNR 356
Type A

HNR 358
Type Asp

HNR 360
Type A

HNR 332
Type C

HNR 334
Type Asp

HNR 336
Type A

HNR 338
Type Asp

HNR 340
Type A

HNR 342
Type Asp

HNR 344
Type A

HNR 346
Type Asp

HNR 348
Type A

HNR 402
Type Asp

HNR 404
Type A

HNR 406
Type Asp

HNR 408
Type A

HNR 410
Type Asp

HNR 412
Type A

HNR 384
Type C

HNR 386
Type Asp

HNR 388
Type A

HNR 390
Type Asp

HNR 392
Type A

HNR 394
Type Asp

HNR 396
Type A

HNR 398
Type Asp

HNR 400
Type A

HNR 460
Type A

HNR 462
Type Asp

HNR 464
Type A

HNR 466
Type Asp

HNR 468
Type A

HNR 440
Type C

HNR 442
Type Asp

HNR 446
Type A

HNR 444
Type Asp

HNR 448
Type A

HNR 450
Type Asp

HNR 452
Type A

HNR 456
Type A

HNR 458
Type Asp

HNR 454
Type Asp

HNR 512
Type A

HNR 514
Type Asp

HNR 516
Type A

HNR 518
Type Asp

HNR 520
Type A

HNR 492
Type C

HNR 494
Type Asp

HNR 498
Type A

HNR 496
Type Asp

HNR 500
Type A

HNR 502
Type Asp

HNR 504
Type A

HNR 508
Type A

HNR 510
Type Asp

HNR 506
Type Asp

HNR 558
Type Asp

HNR 560
Type A

HNR 562
Type Asp

HNR 564
Type A

HNR 544
Type C'

HNR 546
Type Fsp

HNR548
Type Gsp

HNR 550
Type G

HNR 552
Type F

HNR 556
Type A

HNR 554
Type Asp

gem.
Loggia

HNR 34
Type E

entree
fietsenst. trappenhuislift

HNR 64
Type C

HNR 120
Type C

HNR 176
Type C

HNR 228
Type C

HNR 280
Type C
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AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
begane grond

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)
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keuken 5,60m2
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balkon gezamelijke buitenruimte
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(dit is inclusief de wanden)
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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gevels 4,50
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index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2
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balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

32



kt

58
98

15
05

98
10

0
10

00
33

81

19
7

70
0

60
95

70
51

28
19

7

2425

1810 110 2355 1975100

6350

kk

th

data

31,4 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

vw

afv

toev afv

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

1

Type E studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 25,80m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 35,1m2

(dit is inclusief de wanden)
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N
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berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

38



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

40



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

42



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

44



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

46



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

48



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
1e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

50



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

52



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

54



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

56



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

58



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

60



kt

17,1 m²

woon- slaap
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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woon- slaap
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 66

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

66



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 68

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 70

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 72

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 74

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 76

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 78

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 80

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

82



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 88

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 92
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type D studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 15,90m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

102



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
2e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

120

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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1975
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 134

HNR 132

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 136

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 142

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

146



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type D studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

150

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 15,90m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)
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1975
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Type Asp

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

152

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²
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Type A

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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Type Asp

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

158



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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Type A

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
3e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt
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wandcontactdoos dubbel geaard
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data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :
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WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar
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onbedrade leiding

drukknop bel
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afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)
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toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt
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data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt
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data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

176

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

178



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :
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WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt
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vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :
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2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022
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vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :
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:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :
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13-12-2022
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inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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Type Asp studentenwoning
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inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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Type A studentenwoning
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BOUWJAAR :
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inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)
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lengte aanrechtblad 1200mm
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balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type D studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

202

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 15,90m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

204

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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groepenkast
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar
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afvoerpunt tbv mv
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koelkast (opstelplaats)
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
4e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

220



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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Type Asp

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

228

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel
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afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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groepenkast
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar
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toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000
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:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt
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schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N
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O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar
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afvoerpunt tbv mv
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data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 242

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 244

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 246

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 248

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 250

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 252

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type D studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

254

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 15,90m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

Type Asp

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

256

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
5e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming
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TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :
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13-12-2022
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Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming
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keuken 5,60m2
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balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming
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(dit is inclusief de wanden)
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index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming
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begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)
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keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming
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afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

280

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 282

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

282



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 284

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

284



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 286

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

286



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 288

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

288



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 288 HNR 290

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

290



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 292

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

292



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 294

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

294



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 296

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

296



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 298

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

298



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
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10
3

22
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71
2
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87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 300

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

300



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
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995103
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2
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72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 302

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

302
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mv

HNR 304

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

304
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1975

mv

HNR 306

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 308

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type D studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

310

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 15,90m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken
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badk.
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595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

312

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data
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5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
6e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

324
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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1975
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

328
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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woon- slaap
kamer/keukenHNR 332

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

332

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 334

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

334
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HNR 336

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

336
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 340

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 342

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 344

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 346

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

346
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HNR 348

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

348
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badk.
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HNR 350

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

350
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woon- slaap
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badk.
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HNR 352

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

352
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HNR 354

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

354
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woon- slaap
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badk.
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HNR 356

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

356
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17,1 m²

woon- slaap
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badk.
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HNR 358

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

358
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17,1 m²

woon- slaap
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badk.
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HNR 360

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

360
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type D studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

362

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 15,90m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)
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woon- slaap
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1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

364

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

366
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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groepenkast
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
7e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel
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afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel
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afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard
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afvoerpunt tbv mv
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

384

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 386

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel
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afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 388

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel
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afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)
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perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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kk
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45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 388 HNR 390

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

390



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995 103 1975

71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 392

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

392



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 392 HNR 394

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

394
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
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10
3
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71
2

70
64

87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 396

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

396
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
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toev

vw
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32
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10
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72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 398

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

398



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
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10
3
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71
2
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87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 400

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

400



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3
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72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 402

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

402



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
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10
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87

72
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1975
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mv

HNR 404

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

404



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
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10
3
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995103
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1975

595 1380

1975

mv

HNR 406

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

406



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw
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32
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5951380

mv

HNR 408

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

408



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
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10
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1975

595 1380

1975

mv

HNR 410

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

410
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HNR 412

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

412
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afv

toev

2,1 m²
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th

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type B studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

414

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 12,10m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,5m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

416

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²

woon- slaap
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

418
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
8e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv
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groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

432
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

434
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1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

436
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17,1 m²

woon- slaap
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badk.
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1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

438
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woon- slaap
kamer/keukenHNR 440

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

440

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 442

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

442
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woon- slaap
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HNR 444

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

444
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HNR 446

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

446
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HNR 448

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

448
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HNR 450

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

450
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HNR 452

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

452
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HNR 454

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

454
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17,1 m²

woon- slaap
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mv

HNR 456

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

456



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th
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toev
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1975

mv

HNR 458

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

458



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken
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badk.

data

th

th
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afv
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toev

vw
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72
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1975

5951380

mv

HNR 460

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

460
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th
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afv
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toev

vw
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72
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595 1380

1975

mv

HNR 462

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

462



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th
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afv
afv

toev

vw
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2
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87

72
45

1975

5951380

mv

HNR 464

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

464



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th
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afv
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toev

vw
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2
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72
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1975

595 1380

1975

mv

HNR 466

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

466



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw
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1975

5951380

mv

HNR 468

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

468
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mv

Type B

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type B studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

470

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 12,10m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,5m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th
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2100+
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toev

vw
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2
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64
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595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

472

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data
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2100+
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toev

vw
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2
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5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

474
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
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toev

vw
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32
45
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2
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64
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595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
9e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12360000

2023
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

488
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

492

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 23,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 31,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 494

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 496

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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HNR 498

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

498



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169 903

3069

995 103 1975

71
2

70
64

17

72
45

1975

5951380

mv

HNR 500

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

500



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169903

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 502

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

502



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169 903

3069

995 103 1975

71
2

70
64

17

72
45

1975

5951380

mv

HNR 504

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

504



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169903

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 506

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

506



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169 903

3069

995 103 1975

71
2

70
64

17

72
45

1975

5951380

mv

HNR 508

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

508



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169903

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 510

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

510



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169 903

3069

995 103 1975

71
2

70
64

17

72
45

1975

5951380

mv

HNR 512

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

512



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169903

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 514

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

514



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169 903

3069

995 103 1975

71
2

70
64

17

72
45

1975

5951380

mv

HNR 516

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

516



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169903

3069

995103

71
2

70
64

87

72
45

1975

595 1380

1975

mv

HNR 518

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

518



kt

17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken

2,1 m²
badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169 903

3069

995 103 1975

71
2

70
64

17

72
45

1975

5951380

mv

HNR 520

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

520
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afv

toev
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badk.
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th

mv

Type B

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type B studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

522

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 12,10m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,5m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²
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badk.

data
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595 1380

1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

524

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken
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badk.

data

th

th

2100+

afv
afv

toev

vw

kk

32
45

10
3

22
89

2169 903

3069

995 103 1975

71
2

70
64

17

72
45

1975

5951380

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

526
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17,1 m²

woon- slaap
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2,1 m²
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1975
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

528
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

530
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17,1 m²

woon- slaap
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

532
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
10e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

534
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

536
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

538
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

542
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vw
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toev

kkth
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mv
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89

woon- slaap
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type C studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

544

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 18,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 26,4m2

(dit is inclusief de wanden)
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vw

13,9 m²
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badk.
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slaapkamer

afv
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kk
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afv
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mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

2

Type Fsp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

546

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer 8,30m2

slaapkamer 7,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

2

Type Gsp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

548

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 16,70m2

keuken 6,10m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 25,8m2

(dit is inclusief de wanden)



kt

16,7 m²

woonkamer
/slaapkamer

2,1 m²
badk.

6,1 m²
keukenkk

afv
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

2

Type G studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

550

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 16,70m2

keuken 6,10m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 25,8m2

(dit is inclusief de wanden)



kt

data

vw

13,9 m²

woonkamer
/keuken

2,1 m²
badk.

7,5 m²
slaapkamer
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mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

2

Type F studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

552

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer 8,30m2

slaapkamer 7,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 24,0m2

(dit is inclusief de wanden)
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1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

554
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

556
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17,1 m²

woon- slaap
kamer/keuken
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badk.
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1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

558
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woon- slaap
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

560
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17,1 m²

woon- slaap
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1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

562
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

564



kt

afv

toev

2,1 m²
badk.

17,7 m²

woon- slaap
kamer/keuken

kk

70
0

70
52

25 59
95 22

97

24
55

19
95

95
15

00
10

8

1820

95

337

afv

4835

182611901819

994

th

mv

Type B

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type B studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

566

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 12,10m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,5m2

(dit is inclusief de wanden)
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1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

568

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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17,1 m²
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badk.

data
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

570
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1975

mv

VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

572
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type Asp studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

576
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VERDIEPING :

AANTAL KAMERS :

WONINGTYPE :
11e verdieping

1

Type A studentenwoning

ADRES : Bijdorpplantsoen

BOUWJAAR :

COMPLEX : 12630000

2022
:OPMERKING geringe afwijking mogelijk DATUM :

WIJZIGING :Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend 11-01-2023
13-12-2022

wandlichtpunt

plafondlichtpunt

wandcontactdoos dubbel geaard

schakelaar

serieschakelaar

bedrade leiding

onbedrade leiding

drukknop bel

rookmelder

afvoerpunt tbv mv

kooktoestel (opstelplaats)

koelkast (opstelplaats)

afv

kt

kk

groepenkast

intercom

perilex (tbv kooktoestel)

toevoerpunt tbv mvtoev

data installatiedata

verdeler vloerverwarming

vloerverwarming

thermostaatth

vaatwasser (opstelplaats)vw

inspectieluik

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving Rc (m2.K/W)
begane grondvloer 3,50
gevels 4,50
dak 6,00
index energie A+++

Wijze van ventileren: mechanische af- en toevoer (collectieve luchtbehandeling)
Wijze van verwarmen: collectieve warmtevoorz d.m.v. vloerverwarming

OPPERVLAKTEN (conform NEN 2580)

N

Z
O

W

berging (extern) gezamelijke fietsenstalling

Omschrijving vloeroppervlakte (m2 NVO)

woonkamer/slaapkamer 11,50m2

keuken 5,60m2

lengte aanrechtblad 1200mm
badkamer 2,10m2

balkon gezamelijke buitenruimte

Totaal GO ca. 20,2m2

(dit is inclusief de wanden)

578
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