NOTA RIOLERING
aansluiten van riolering en hemelwater op de openbare
riolering volgens de gemeentelijke voorschriften
materiaal rioleringsbuizen voorzien in pvc
hellingsgraad afvoerbuizen: riolering fecaliën 2cm/m
riolering afvalwater 1,5cm/m
riolering hemelwater 1cm/m

NOTA NIEUWBOUW
alle fundering-, beton- en staalconstructies volgens
gegevens raadgevend studiebureel.
aansluiting nutsvoorzieningen volgens gegevens
respectievelijke nutsvoorzieningsmaatschappijen.
alle maten ter plaatse na te meten.

NOTA NIEUWBOUW
alle fundering-, beton- en staalconstructies volgens
gegevens raadgevend studiebureel.
aansluiting nutsvoorzieningen volgens gegevens
respectievelijke nutsvoorzieningsmaatschappijen.
alle maten ter plaatse na te meten.

NOTA HEMELWATER Woning 1:
hemelwaterput > 5.000L; hergebruik wc's & buitenkraantje
infiltratieput > 2.000L; infiltratieoppervlakte 7,607 m²
totaal horizontaal dakoppervlak: 103,80m²
verharde oppervlak in waterdoorlatend materiaal: 59,91 m²
(waterdoorlatende klinkerverharding)
verharde oppervlak in niet-waterdoorlatend materiaal: 19,95 m²
(terras in tegels afwateren naar tuin)
geen erfdienstbaarheden

NOTA HEMELWATER Woning 2:
hemelwaterput > 5.000L; hergebruik wc's & buitenkraantje
infiltratieput > 2.000L; infiltratieoppervlakte 7,607 m²
totaal horizontaal dakoppervlak: 103,80m²
verharde oppervlak in waterdoorlatend materiaal: 59,91 m²
(waterdoorlatende klinkerverharding)
verharde oppervlak in niet-waterdoorlatend materiaal: 19,95 m²
(terras in tegels afwateren naar tuin)
geen erfdienstbaarheden
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niet tegenstaande betaling van ereloon behoudt de architect zijn auteursrechten -conform de Europese richtlijnen- in het bijzonder de ganse artistieke eigendomswaarden van de plannen,
studies, voorontwerpen, enz.
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