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De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 
wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 
opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 

aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 

derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 
installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.100

Buiksloterham, C11

Begane grond

Verdiepingsoverzicht

Begane grond
N
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C11

N.

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 

wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 

installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

(A3)

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.101

Buiksloterham, C11

Eerste verdieping

Verdiepingsoverzicht

Eerste verdieping
N
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De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 

wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 

installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

(A3)

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.102

Buiksloterham, C11

Tweede verdieping

Verdiepingsoverzicht

Tweede verdieping
N
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C11

N.

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 

wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 

installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

(A3)

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.103

Buiksloterham, C11

Derde verdieping

Verdiepingsoverzicht

Derde verdieping
N
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C11
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De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 

wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 

installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

(A3)

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.104

Buiksloterham, C11

Vierde verdieping

Verdiepingsoverzicht

Vierde verdieping
N
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lift
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C11

N.

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 

wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 

installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

(A3)

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.105

Buiksloterham, C11

Vijfde verdieping

Verdiepingsoverzicht

Vijfde verdieping
N
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De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 

wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 

installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

(A3)

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.106

Buiksloterham, C11

Zesde verdieping

Verdiepingsoverzicht

Zesde verdieping
N
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ingetekend

C11

N.

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de 

wanden/vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige 

wandafwerking, plinten, aftimmering etc. 

In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, 

maatvoering van diverse materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten 

opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen 
aanleiding tot verrekening. 

Aan de in deze tekening gemeten maten kunnen geen rechten worden ontleend. 

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan 
derden door koper(s). 

De op deze gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven 

behoren niet tot de standaard levering. 

De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op de 

tekening weergegeven. 

De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de 

installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.

Disclaimer:

datum

schaal

gewijzigd

(A3)

definitief 03.03.2022

1:100

C11.VK.107

Buiksloterham, C11

Dakverdieping

Verdiepingsoverzicht

Dakverdieping
N
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