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B E S T A A N D E   S I T U A T I E :

Op de begane grond bevindt zich in het 
hoofdgebouw een restaurant (huisnummer 114) 
met aanhorige ruimtes en diverse bijgebouwen in 
verschillende uitvoeringen.

In het hoofdgebouw bevinden zich op de 
verdieping tevens een 3-tal appartmenten 
(huisnummer 114a, 114b, 114c).
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Bouwtechnisch renvooi:

lichte scheidingswand, metal stud

bestaande wand

tegelwerk tot o.k. afgewerkt plafond

isolatie

tegelwerk

HSB-wand met steenstrips

meterkast

houten kozijn met stompe deur,
deurmaat 930 mmDM930

rookmelder conform NEN 2555

WM opstelplaats wasmachine

WD opstelplaats wasdroger

plafond afzuigpunt 

Knauf scheidingswand - tussen appartementen

Algemeen
Alle maten op tekening, onderling en in het werk te controleren
Maatvoering in mm
Peilmaten: Peil   0   b.k. begane grond

Gebruiksfunctie
Het gebouw omvat de volgende gebruiksfuncties met de daarbij behorende persoonbenadering:
- Woonfunctie: n.v.t.

Constructies
Alle hout, beton, staal constructies zoals deze door constructeur aangegeven, dienen op deze wijze 
vervaardigd, aangebracht/gemonteerd te worden overeenkomstig met de eventueel door 
constructeur vastgestelde ( incl. hoeveelheden) bevestigingsmiddelen.
Alle staalconstructies die in aanraking komen met de buitenlucht of vocht dienen thermisch verzinkt te 
worden.

Renvooi

Bouwbesluit isolatiewaarden
Begane grond vloer ≥RC 3,7 m² K/W
Gevels ≥RC 4,7 m² K/W
Dak ≥RC 6,3 m² K/W
Betimmeringen ≥RC 3,7 m² K/W
Verbouw isolatie cf. rechtens verkregen niveau.

Bouwbesluit bouwkundig
Vochtwering in gebouwen volgens NEN 2778

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige 
scheidingsconstructie van een niet gemeenschappelijke ruimte, die conform NEN 5087 bereikbaar zijn 
voor inbraak, moeten conform NEN 5096 voldoen aan weerstandklasse inbraakwerendheid 2.

Daar waar het gebouw grenst aan buitenruimten, zowel onder, op als boven maaiveld, zijn er geen 
openingen >10mm, openingen >10mm worden voorzien van gaasrooster.

Noodoverstorten conform opgave constructeur.

Bescherming tegen geluid van buiten dient te voldoen aan artikel 3.1 van het Bouwbesluit 2012 
waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het 
rechtens verkregen niveau.

Bescherming tegen geluid van installaties dient te voldoen aan artikel 3.7 van het Bouwbesluit 2012 
van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager 
is dan het in die artikelen aangegeven niveau.

Geluidwering tussen ruimten dient te voldoen aan artikel 3.15 van het Bouwbesluit 2012 van 
overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen 
wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Onderbouwende stukken
Berekeningen / tekeningen constructie: Berekeningen en tekeningen constructeur
Alle maten dienen in het werk ingemeten te worden / te worden gecontroleerd!
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Transformatie restaurant
naar appartementen

Kerkstraat 114, Weert
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Voorgevel, bestaand | 1:100 Linker zijgevel, bestaand | 1:100 Achtergevel, bestaand | 1:100 Doorsnede Ab | 1:100

Begane grond, bestaand | 1:100 1e verdieping, bestaand | 1:100 2e verdieping, bestaand | 1:100

3D-aanzicht achterkant, bestaand| 1:100

Situatietekening, bestaand| 1:500




