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Gebruikte gegevens voor het maken van de offerte  
            
Tekeningnr.: 1801 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1802 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1803 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015   
Tekeningnr.:  1804 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1805 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1806 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1807 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1808 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1809 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015  
Tekeningnr.:  1810 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015 
Tekeningnr.:  1811 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015 
Tekeningnr.:  1812 van Kabargenbok architecten d.d. 27-7-2015 
 
 
5200 waterinstallatie 
             
Wij leveren en monteren een complete drinkwaterinstallatie volgens de NEN 1006 en de 
water-werkbladen. Direct na de watermeter begint onze levering. Daar monteren wij een 
stopkraan met aftapkraantje ¼”. Wij leggen een leidingnet vanaf de watermeter tot aan de 
sanitaire toestellen en tapkranen. De waterleidingen zijn van kunststof. De leidingen worden 
zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren, muren en schachten. Koudwaterleidingen in 
schachten zullen worden voorzien van buisisolatie. 
Het warmwater komt van de combiketel. De warmwaterleidingen behoren tot de 
waterinstallatie en zullen dan ook door ons geleverd en gemonteerd worden. 
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UITSLUITSELS 
             
Algemeen 

• B.T.W. 
• Hak-, breek- en freeswerk. 
• Alle stut-, sloop- en grondwerkzaamheden. 
• Het elektrisch aansluiten van toestellen. 
• Bouwkundige werkzaamheden. 
• Schilderwerkzaamheden. 
• Timmerwerkzaamheden. 
• Kitwerkzaamheden. 
• Gaten boren groter dan 12 mm. 
• Elektra-hulzen. 

• Kosten van diefstal en beschadiging van materialen, welke opgeslagen en / of 
gemonteerd moeten worden, in niet of slecht afsluitbare ruimtes. 

• Kosten voor breuk of beschadiging van materialen tijdens opslag en montage, welke 
niet door ons geleverd worden maar wel gemonteerd. 

• Kosten voortvloeiende uit het beveiligen van de bouwplaats volgens de Arbo-wet. 
• Alle bijkomende kosten wanneer blijkt dat er asbest of vervuilde grond aanwezig is. 

 
Waterinstallatie 

• De aansluitkosten t.b.v. het Waterleidingbedrijf voor de aansluiting van het perceel 
op het hoofdleidingnet. 

• Het leveren en plaatsen van de watermeter. 
 


