
 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project Poeldijk Dorp te Poeldijk is gesitueerd in het binnengebied 

tussen de Rijsenburgerweg en het water De Gantel.  

In dit gebied wordt door BPD in samenwerking met Weboma, 57 

nieuwe woningen gebouwd, opgeleverd in 2 fases. In de eerste fase 

28 woningen en de tweede fase 29 woningen. 

 

De woningen worden geleverd met een standaard keuken, door ons 

ontworpen. Kopers bieden wij de mogelijkheid - voor het maken van 

een afspraak - om de keuken eventueel geheel naar eigen wens aan 

te passen. Uniek is dat wij het meerwerk in de showroom ter plekke 

voor u uitrekenen als het definitieve ontwerp gemaakt is. Zo heeft u 

direct een overzicht van de totale kosten. 
 

 

 

 



d.d. 27-06-2016 

WONINGTYPE E 
 

Deze aanbieding van € 4.840,-- inclusief BTW is inclusief: het leveren en het plaatsen 

van keukenmeubelen, werkbladen en het leveren en aansluiten van apparatuur.  

 

 

 

 

Etna Schouwkap (90 cm), geschikt voor recirculatie, afvoer naar 

boven, 1 thermisch beveiligde motor, 2 aluminium 

cassettefilters, 3 snelheden, rvs. 

* Aansluitwaarde 300 Watt *  

 

 
 

 

Etna gaskookplaat (58 cm) met handontsteking, 

bovenbediening, rvs vangschaal, 2-delige branders met 

geëmailleerde deksels, 2-delige bandstalen pandragers, 2 

normale, 1 grote en 1 sudderbrander, vlambeveiliging geen 

vlam- geen gas, rvs 

 

 
 

 

Etna geïntegreerde sleepdeur koelkast, met 

vriesvak, sleepdeur systeem, netto volume koelgedeelte 

106 liter, netto volume vriesvak 17 liter, glazen legplateaus, 

max. 38 dB. 

* Aansluitwaarde 110 Watt * 

 

 
 

 

Etna combi magnetron, inhoud 25 liter, touch control bediening, 

5 magnetronstanden, 10 automatische 

kookprogramma's, led verlichting in rvs binnenruimte, 

magnetron 900w, grill 1100 w, turbo hetelucht tot 230 

graden, rvs 

* Aansluitwaarde 3.6 kW * 

 

 
 

 

Etna vaatwasser volledig geïntegreerd 60 cm, A+,  

3 programma's, drogen met restwarmte, bovenkorf in hoogte 

verstelbaar, geschikt voor 12 couverts, vob-vlotter overloop 

beveiliging, 1,02 kWh energieverbruik, 12 liter 

waterverbruik, 49 dB(A) geluidsniveau. 

* Aansluitwaarde 1930 Watt * Zwart 

 

    
 

 

Etna Mengkraan, 1-hendel, keramische schijven, 

zwenkbare uitloop, perlator, flexibele aansluitset, chroom 

  

Werkblad, greenpanel 32 mm met rvs inlegspoelbak inclusief de 

benodigde uitsparingen voor bovengenoemde kookplaat en 

kraan.  

 

 



Keukenstudio Voorschoten

Kon. Julianalaan 46

2251 EA  Voorschoten

071 - 5615927

Klant:

Ontwerp

Verkoper:

Datum:

Weboma bouwmaatschappij

2312kims

Jan van Leeuwen

28/6/16

Merk:

Model:

Greep:

Schaal:

Rotpunkt  X13 v. 6

ZEROX FM

greep 180 H

Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

EsBee
Getypte tekst
Type E
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071 - 5615927

Klant:

Ontwerp

Verkoper:
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Weboma bouwmaatschappij

2312kims

Jan van Leeuwen

28/6/16

Merk:

Model:

Greep:

Schaal:

Rotpunkt  X13 v. 6

ZEROX FM

greep 180 H

Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

EsBee
Getypte tekst
Type E



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

mv
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`
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Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1

bouwnummer 38

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand C
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voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          
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Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1

bouwnummer 38Standaard = Opstelling 1 - 0-tekening



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -
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th
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Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1

bouwnummer 38

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie = 



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand A wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

38-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1

bouwnummer 38Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -
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bouwnummer 39

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand A wand B
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11.208

A

B

C
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`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3sp

bouwnummer 39Standaard = Opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -
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`
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Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3sp

bouwnummer 39

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

39-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3sp

bouwnummer 39Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -
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Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 40

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard = 



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

40-B1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 40Standaar = opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -
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WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

40-A2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 40

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand A wand C
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WERKNR.:
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FORMAAT:

40-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 40Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -
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`

`
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Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 41

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand A wand B
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WERKNR.:
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FORMAAT:

41-B1
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N.V.T.

11.208

A
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C
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20-01-2017

`

`

`
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voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 41Standaard = opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk
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`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 41

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

41-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 41Optie = opstelling 2 - 0-tekening



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

mv

th

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

42-A1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 42

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard = 



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

42-B1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 42Standaard = opstelling 1 - 0-tekening



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

mv

th

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

42-A2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 42

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand A wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

42-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 42Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

43-A1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3sp

bouwnummer 43

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand A wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

43-B1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3sp

bouwnummer 43Standaard = opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

43-A2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3sp

bouwnummer 43

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

43-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3sp

bouwnummer 43Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

44-A1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 44

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard = 



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

44-B1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 44Standaard = opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

44-A2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 44

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand A wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

44-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4

bouwnummer 44Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

45-A1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 45

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand A wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

45-B1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 45Standaard = opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

45-A2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 45

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

45-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E4sp

bouwnummer 45Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

46-A1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 46

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

46-B1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 46Standaard = opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

46-A2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 46

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie = 



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand B wand A wand C

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

46-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E3

bouwnummer 46Optie = opstelling 2 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

47-A1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1sp

bouwnummer 47

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 1
Standaard =



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand A wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

47-B1

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1sp

bouwnummer 47Standaard = opstelling 1 - 0-tekening



mv

th

01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep  3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding
08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 l o go en AI \ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

47-A2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1sp

bouwnummer 47

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

0-tekening
Opstelling 2
Optie 



01  dubbele wandcontactdoos tbv. handapparatuur
02  dubbele wandcontactdoos tbv. wasemkap/verlichting 250W
03  enkele wandcontactdoos tbv. koelkast 120W
04  enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteker kooktoestel 
05  enkele wandcontactdoos tbv. vaatwasser op aparte groep 2400W
06  enkele wandcontactdoos tbv. oven/magnetron op aparte groep 3000W
07  afgedopte koud- en warm waterleiding

08  afgedopte koud wateraansluiting met beluchterkraan tbv. vaatwasser
09  loze leiding tbv. boiler
10  afvoer tbv. gootsteen EN vaatwasser 

LET OP! uit vloer tot hoogte van 40cm
11  afgedopte gasaansluiting 
12  loze leiding tbv. elektrisch koken
13  -

wand C wand B

�×\Projecten\11.208 Poeldijk het dorp fase 2\2. DO+ OPLEVERING\D - Documenten\00 lo go en AI\ Poeldijk

WERKNR.:

SCHAAL:

FORMAAT:

47-B2

A3

N.V.T.

11.208

A

B

C

D

20-01-2017

`

`

`

`

voor akkoord ondertekend 

d.d.    :          

naam :                        

Poeldijk Dorp fase 2

keukentekening type E1sp

bouwnummer 47Optie = opstelling 2 - 0-tekening


