240

175

240

65

alu dakrandprofiel
kleur: wit

borstweringen
in gelaagd glas

153

113

alu dakrandprofiel
kleur: donker grijs

sierpleister
kleur: wit

240

100

353

verluchting dampkap

plinten en dorpel
in blauwe hardsteen

48

spuwer

188

697

1187

528

48

vierkante rw-afvoeren in zink
kleur: antra

prefab-terras in architectonisch beton
kleur: wit

947

zichtscherm
in mat gelaagd glas
hoogte vanaf afwerking terras = 190cm
alu buitenschrijnwerk - k 1,0
kleur: grijs

240

240

100

947

verluchting dampkap

spuwer

ALGEMEENHEDEN

250

250

306

406

56

56

gevelsteen, gebakken aarde
kleur: zwart

LEGENDE

*vooraf dienen alle maten en passen door
de aannemer, ter plaatse te worden
gecontroleerd.
*ondergronds metselwerk cementeren +
2x teren.
*funderingen op vaste, ongeroerde grond
en op vorstvrije diepte (min. 80cm).
*stabiliteit zie studie IR.
*afzuiging te voorzien in natte cellen,
toevoer verse lucht in leefruimte en
slaapkamers (debieten overeenkomstig
geldende regelgeving, doorvoeropeningen
tussen natte en droge ruimtes door
middel van roosters in binnendeuren.
zie studie epb

bestaande constructie, te demonteren

isolatie

voorgevel, schaal 1/50

zijgevel rechts, schaal 1/50

gewapende betonconstructie

nieuw dragend metselwerk

*muursamenstelling:

isolerend bouwblok, type ytong

snelbouwsteen 14cm
spouwisolatie 12cm PUR
verluchte spouw 4cm
gevelsteen 9cm

nieuw gevelmetselwerk

65

alu dakrandprofiel
kleur: wit

175

gemeente Groot - Bijgaarden

240

240

Vlaams-Brabant
vergunningsaanvraag voor bouwen
van een meergezinswoning met handelsruimte
op het gelijkvloers

borstweringen
in gelaagd glas

ARCHITECTEN

113

153

113

alu dakrandprofiel
kleur: donker grijs

sierpleister
kleur: wit
120

120

100

Emiel LEMAIRE - Herdebeekstraat 42 - 1701 Itterbeek
tel. 02 569.69.10 - fax 02 569.55.82 - GSM 0475 60.81.29
Bruno LONGEVAL - Lindendreef 96 - 9400 Ninove
tel. 054 33.21.54 - GSM 0475 44.01.59

353

verluchting dampkap

plinten en dorpel
in blauwe hardsteen

1187

697

168
697

spuwer

697

B&W Real Estate
Peter Benoîtstraat 18 te 1702 Groot-Bijgaarden
Jerry Berckmans, 0475 82 62 78

48

188

OPDRACHTGEVER

168

alu dorpel

DOSSIER BOUWAANVRAAG
gevels en doorsnede garage, schaal 1/50

190

240

176
spuwer

65

3/3

zichtscherm
in mat gelaagd glas
hoogte vanaf afwerking terras = 190cm

156

dichtingslagen
isolatie: pur 5cm
dampscherm
hellingschape, min. helling 2cm/m
predalwelfsels, gladde oz
dikte en wapening zie studie ingenieur

30 06 15

alu buitenschrijnwerk - k 1,0
kleur: grijs

gevelsteen, gebakken aarde
kleur: zwart

56

Brusselstraat 384 te 1702 Groot - Bijgaarden
Kadastraal afd. 4 - sectie C - nr. 312m2

240

100

BOUWPLAATS

120

verluchting dampkap

poort
naar tuin

2

5

3

6

de bouwheer,

de architect,

garage

306

staanplaats 06

de aannemer,
algemene funderingsplaat, te polieren
dikte en wapening zie studie ingenieur
folie
gestabiliseerd zand
dikte zie studie ingenieur

zijgevel links - doorsnede BB door garage, schaal 1/50

achtergevel, schaal 1/50

250

4

250

1

250

WIJZIGINGEN
246

WIJZIGINGEN

311

vierkante rw-afvoeren in zink
kleur: antra

