Verkooptekeningen

Cruquius 1.6 Town Houses H2
Bouwnummer: 11

19-11-2020

badkamer
6.6 m2
1280

Cruquius 1.6

berging
2.1 m2

blok 2
blok 1

1300

3800

toilet
1.6 m2
1920

hal
2.1 m2

2320
berging
6.3 m2

werkruimte
37.2 m2

e grond
2420

R
R

entree
5.9 m2

0

Woningtype H2

woning H2.0
architect: 		
defesche van den putte
plattegrond
			architectuur + stedenbouw
opdrachtgever:
newbouw
standaard
Cruquiuseiland Amsterdam

woningtype:		
Amvest
opdrachtgever:

11

verdieping:		
4285

begane grond

projectnummer:

1
g 11

h2

TO bouwnummer:
fase:

schaal:

1:100/A3
GO:			270.1

m2

datum:

29-06-2020
aantal:		 1
onderwerp:

plattegrondenboek

Installaties en voorzieningen keuken, badkamer en
toilet conform 0-tekening.

Renvooi Woning Elektra
wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde
wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde, spatwaterdicht
wandcontactdoos tweevoudig met randaarde
wandcontactdoos 2-voudig met randaarde in 2 inbouwdozen
wandcontactdoos perilex
aansluitpunt 1f+N+A
aansluitpunt bedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)

bel
beldrukker
thermostaat
centraal aardpunt

Afkortingen
BR
CAI
CAP
DB
MV
T
TH
VV
WD
WM
ZW

rookmelder, optisch

aansluitpunt onbedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)

ventilatieventiel retour
met stromingsrichting

schakelaar 1-polig

buitenkraan

schakelaar 3-standen

geen verblijfsgebied i.v.m. onvoldoende
daglichttoetreding

schakelaar, serie
schakelaar, wissel
combinatie schakelaar enkelp. en wcd enkelv. met randaarde

combinatie schakelaar serie en wcd enkelv. met randaarde
combinatie schakelaar wissel en wcd enkelv. met randaarde

doorgaande wand van vloer tot plafond
balustrade

datum:		 19-11-2020
schaal:		

1:50 (A2)

tekening:		

plattegrond

KNSM-laan 139 | 1019 LB Amsterdam | algemeen@dvdp.nl

wandlichtpunt
centraaldoos met lichtpunt

tekeningnummer:

2-0-300

badkamerradiator
centrale antenne inrichting
centraal aardpunt
deurbel
mechanische ventilatie
telefoon
thermostaat
vloerverwarming
wasdroger
wasmachine
zonwering

Cruquius 1.6

blok 2
blok 1

installaties en voorzieningen keuken conform 0-tekening
7770
6200

slaapkamer 1
32.8 m2

R

4490
overloop
4.5 m2

2800

dieping

e grond

keuken/eetkamer
43.8 m2

R

toilet
1.3 m2

R

1280

Woningtype H2

badkamer
6.6 m2
1280

architect: 		

berging
2.1 m2

defesche van den putte

			architectuur + stedenbouw
opdrachtgever:

newbouw

woningtype:		

h2

bouwnummer:

11

verdieping:		

eerste verdieping

GO:			270.1 m2
aantal:		 1
Installaties en voorzieningen keuken, badkamer en

datum:		 19-11-2020

toilet conform 0-tekening.

Renvooi Woning Elektra

schaal:		

1:50 (A2)

tekening:		

plattegrond

1300
wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde
wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde, spatwaterdicht
wandcontactdoos tweevoudig met randaarde
wandcontactdoos 2-voudig met randaarde in 2 inbouwdozen
wandcontactdoos perilex
aansluitpunt 1f+N+A
aansluitpunt bedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)

wandlichtpunt
centraaldoos met lichtpunt
bel
beldrukker
thermostaat
centraal aardpunt

Afkortingen
BR
CAI
CAP
DB
MV
T
TH
VV
WD
WM
ZW

ventilatieventiel retour
met stromingsrichting

schakelaar 1-polig

buitenkraan

schakelaar 3-standen

geen verblijfsgebied i.v.m. onvoldoende
daglichttoetreding

schakelaar, wissel

3800

toilet
1.6 m2
1920

hal
2.1 m2

rookmelder, optisch

aansluitpunt onbedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)

schakelaar, serie

badkamerradiator
centrale antenne inrichting
centraal aardpunt
deurbel
mechanische ventilatie
telefoon
thermostaat
vloerverwarming
wasdroger
wasmachine
zonwering

2320
berging
6.3 m2

doorgaande wand van vloer tot plafond

werkruimte
37.2 m2

balustrade

combinatie schakelaar enkelp. en wcd enkelv. met randaarde

combinatie schakelaar serie en wcd enkelv. met randaarde
combinatie schakelaar wissel en wcd enkelv. met randaarde

2420

R
R

entree
5.9 m2

woning H2.0
plattegrond

R

slaapkamer 3
19.0 m2

slaapkamer 2
12.0 m2

Cruquius 1.6

R

blok 2
blok 1

HWA

950

7480

4950

R

terras
35.3 m2

woonkamer
50.7 m2

dieping

dieping

R

9830

1850

Woningtype H2
architect: 		

defesche van den putte

			architectuur + stedenbouw
opdrachtgever:

newbouw

woningtype:		

h2

bouwnummer:

11

verdieping:		

tweede verdieping

GO:			270.1 m2
aantal:		 1
Installaties en voorzieningen keuken, badkamer en

datum:		 19-11-2020

toilet conform 0-tekening.

Renvooi Woning Elektra

installaties en voorzieningen keuken conform 0-tekening
wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde

wandlichtpunt

wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde, spatwaterdicht

centraaldoos met lichtpunt

7770

wandcontactdoos tweevoudig met randaarde

bel

wandcontactdoos 2-voudig met randaarde in 2 inbouwdozen

beldrukker
thermostaat

wandcontactdoos perilex

centraal aardpunt

aansluitpunt 1f+N+A
aansluitpunt bedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)

slaapkamer 1
32.8 m2

Afkortingen
BR
CAI
CAP
DB
MV
T
TH
VV
WD
WM
ZW

ventilatieventiel
retour
R
met stromingsrichting

schakelaar 1-polig

buitenkraan

schakelaar 3-standen

geen verblijfsgebied i.v.m. onvoldoende
daglichttoetreding

schakelaar, wissel

6200

rookmelder, optisch

aansluitpunt onbedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)

schakelaar, serie

badkamerradiator
centrale antenne inrichting
centraal aardpunt
deurbel
mechanische ventilatie
telefoon
thermostaat
vloerverwarming
wasdroger
wasmachine
zonwering

4490
overloop
4.5 m2

keuken/eetkamer
43.8 m2

R

doorgaande wand van vloer tot plafond
balustrade

2800

combinatie schakelaar enkelp. en wcd enkelv. met randaarde

toilet
1.3 m2

R

1280

combinatie schakelaar serie en wcd enkelv. met randaarde
combinatie schakelaar wissel en wcd enkelv. met randaarde

badkamer
6.6 m2
1280

berging
2

schaal:		

1:50 (A2)

tekening:		

plattegrond

Cruquius 1.6

blok 2
blok 1

3010
2070

badkamer
5.1 m2

6700
R

dieping

dieping

slaapkamer 4
10.0 m2

2700

R

overloop
6.7 m2

700

700

5330

4400

Woningtype H2

R

slaapkamer 3
19.0 m2

slaapkamer 2
12.0 m2

architect: 		

R

defesche van den putte

			architectuur + stedenbouw
opdrachtgever:

newbouw

woningtype:		

h2

bouwnummer:

11

verdieping:		

derde verdieping

GO:			270.1 m2
aantal:		 1
Installaties en voorzieningen keuken, badkamer en
toilet conform 0-tekening.

Renvooi Woning Elektra

HWA

950

7480
wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde
wandcontactdoos enkelvoudig met randaarde, spatwaterdicht
wandcontactdoos tweevoudig met randaarde
wandcontactdoos 2-voudig met randaarde in 2 inbouwdozen
wandcontactdoos perilex
aansluitpunt 1f+N+A
aansluitpunt bedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)
aansluitpunt onbedraad, zowel sterk- als zwak-stroom, (zie codering)

wandlichtpunt
centraaldoos met lichtpunt
bel
beldrukker
thermostaat
centraal aardpunt

Afkortingen
BR
CAI
CAP
DB
MV
T
TH
VV
WD
WM
ZW

buitenkraan
geen verblijfsgebied i.v.m. onvoldoende
daglichttoetreding

combinatie schakelaar enkelp. en wcd enkelv. met randaarde

R

woonkamer
50.7 m2

ventilatieventiel retour
met stromingsrichting

schakelaar 3-standen

schakelaar, wissel

4950

badkamerradiator
centrale antenne inrichting
centraal aardpunt
deurbel
mechanische ventilatie
telefoon
thermostaat
vloerverwarming
wasdroger
wasmachine
zonwering

rookmelder, optisch
terras
35.3 m2

schakelaar 1-polig

schakelaar, serie

datum:		 19-11-2020

doorgaande wand van vloer tot plafond
balustrade

R

9830

combinatie schakelaar serie en wcd enkelv. met randaarde
combinatie schakelaar wissel en wcd enkelv. met randaarde

1850

schaal:		

1:50 (A2)

tekening:		

plattegrond

Cruquius 1.6

blok 2
blok 1

bk dakrand
14200 +p
bk constr. vloer
13410 +p

bk balustrade
1000+vloer

bk vloer
10260 +p

bk balustrade
1000+vloer
bk vloer
7020 +p

bk balustrade
1000+vloer

bk vloer
3780 +p
ok erker
3097 +p

Woningtype H2
architect: 		

defesche van den putte

			architectuur + stedenbouw
opdrachtgever:

newbouw

woningtype:		

h2

natuursteen plint
800+p

bouwnummer:

11

P=0

verdieping:		

n.v.t.

550-p

GO:			270.1 m2

gevel
blok 2 zuid
datum:		 19-11-2020
aantal:		 1

project:

Cruquiuseiland Amsterdam
schaal:		
1:100 (A2)
opdrachtgever:

Amvest
tekening:		
fase:

zuidgevel

TO
projectnummer:

4285
schaal:

1:100/A0
datum:

29-06-2020

gewijzigd:

-

onderwerp:

gevel
tekeningnummer:

4-0-202

KNSM-laan 139 | 1019 LB Amsterdam | algemeen@dvdp.nl

Cruquius 1.6
BLOK 1
oostgevel
blok 2
blok 1

bk dakrand
14200 +p
bk constr. vloer
13410 +p

bk balustrade
1000+vloer

bk vloer
10260 +p

bk balustrade
1000+vloer
bk vloer
7020 +p

bk balustrade
1000+vloer

bk vloer
3780 +p
ok erker
3097 +p

Woningtype H2
architect: 		

defesche van den putte

			architectuur + stedenbouw
opdrachtgever:

newbouw

woningtype:		

h2

natuursteen plint
800+p

bouwnummer:

11

P=0

verdieping:		

n.v.t.

550-p

GO:			270.1 m2
aantal:		 1
datum:		 19-11-2020
schaal:		

1:100 (A2)

tekening:		

oostgevel

E

Cruquius 1.6

blok 2
E 1
blok

bk dakrand
14200 +p
bk constr. vloer
13410 +p

bk balustrade
1000+vloer

bk vloer
10260 +p

bk balustrade
1000+vloer
bk vloer
7020 +p

bk balustrade
1000+vloer

bk vloer
3780 +p
ok erker
3097 +p

Woningtype H2
architect: 		

defesche van den putte

			architectuur + stedenbouw
opdrachtgever:

newbouw

woningtype:		

h2

natuursteen plint
800+p

bouwnummer:

11

P=0

verdieping:		

n.v.t.

550-p

GO:			270.1 m2
aantal:		 1
datum:		 19-11-2020
schaal:		

1:100 (A2)

doorsnede/westgevel
doorsnede
E
blok 1

tekening:		

project:

Cruquiuseiland Amsterdam
opdrachtgever:

Amvest
fase:

TO
projectnummer:

4285
schaal:

1:100/A1
datum:

29-06-2020
onderwerp:

doorsnede/gevel
tekeningnummer:

3-0-104

KNSM-laan 139 | 1019 LB Amsterdam | algemeen@dvdp.nl

