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Project: Studie Domus (Plus)
Skaeve Huse Haarlem
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
loca e 1b, Vergierderweg 452-454, Domus(Plus)

01

wv-studio

    +31 (0)20-7522766

Tekeningen moeten worden gelezen samen met de
documenten zoals weergegeven in de
documentenlijst van wv-studio voor dit project.

Documenten op documentenlijst van wv-studio
moeten worden gelezen samen met documenten
constructeur.

Alle construc eve ingrepen moeten worden
uitgevoerd volgens opgave constructeur.

Alle Elektrische en Werktuigbouwkundige installa es
volgens opgave  E- en W- adviseur en leverancier.

Afme ngen zijn zoals weergegeven met maatlijnen.

Weergegeven afme ngen in het werk controleren
voor aanvang werkzaamheden. Bij afwijking dient
architect en opdrachtgever direct te worden
ingelicht.

Weergegeven oppervlaktes zijn indica ef en kunnen
afwijken.

Toe te passen materialen en producten dienen te
zijn voorzien van CE markering, Kiwa of Komo
cer ficaat
of gelijkwaardig.

Materialen en producten dienen te worden
toegepast volgens voorschri en producent en /of
leverancier.

Alle afwerkingen, sanitair en hang- en sluitwerk
aanbieden voor bemonstering door wv-studio.

Werktekeningen aanbieden ter goedkeuring door
wv-studio
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kadastraal oppervlak: 4.940 m2

extra verharding
toegang en parkeren
auto's: 195 m2

footprint gebouw,
fietsenstalling
containeropslag en
buitenruimte: 534 m2
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Bestaand pad naar Vergierdeweg

nutsvoorzieningen zijn
waarschijnlijk onder
toegangsweg
aanwezig

12.200
6.644

15.226
34.000

3.500
12.200
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220

Bron perceelgrens en bebouwing:
Kadaster en Geoloep
Posi e bomen bij benadering
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wv-studio

    +31 (0)20-7522766

Tekeningen moeten worden gelezen samen met de
documenten zoals weergegeven in de
documentenlijst van wv-studio voor dit project.

Documenten op documentenlijst van wv-studio
moeten worden gelezen samen met documenten
constructeur.

Alle construc eve ingrepen moeten worden
uitgevoerd volgens opgave constructeur.

Alle Elektrische en Werktuigbouwkundige installa es
volgens opgave  E- en W- adviseur en leverancier.

Afme ngen zijn zoals weergegeven met maatlijnen.

Weergegeven afme ngen in het werk controleren
voor aanvang werkzaamheden. Bij afwijking dient
architect en opdrachtgever direct te worden
ingelicht.

Weergegeven oppervlaktes zijn indica ef en kunnen
afwijken.

Toe te passen materialen en producten dienen te
zijn voorzien van CE markering, Kiwa of Komo
cer ficaat
of gelijkwaardig.

Materialen en producten dienen te worden
toegepast volgens voorschri en producent en /of
leverancier.

Alle afwerkingen, sanitair en hang- en sluitwerk
aanbieden voor bemonstering door wv-studio.

Werktekeningen aanbieden ter goedkeuring door
wv-studio
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Bestaand pad naar Vergierdeweg

kadastrale groo e: 4.940 m2

extra
verharding
toegang :
110 m2

footprint Skaeve Huse,
beheerder,
fietsenstalling,
containeropslag en
buitenruimte: 681 m2

nutsvoorzieningen zijn
waarschijnlijk onder
toegangsweg
aanwezig

N

6 x Skaeve Huse + 1 beheerder
beheerder

61.110

79.384

15.128

13.303
5.578

45.185

Perceel
220

Bron perceelgrens en bebouwing:
Kadaster en Geoloep
Posi e bomen bij benadering


