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RENVOOI ALGEMEEN

• maatvoering vooraf in het werk te controleren
• alle maten in millimeters
• alle hout-, staal- en betonconstructies volgens tekening en berekening constructeur
• dilataties volgens constructeur, fabrikant steenleverancier
• bouwwerk uitvoeren volgens de eisen opgesteld in het bouwbesluit
• alle schachten en leidingkokers wbdbo van 60min
• massa toegangsdeuren tenminste 25kg/m2 en deuren naar verblijfsgebieden 20kg/m2, verblijfsgebieden 

met aangrenzende open trap: 25kg/m2  (deur met akoestische vulling en kierdichting)
• Geluidwering volgens NEN5077
• deuren van badkamer, wc, kast en meterkast 20 mm vrij houden van onderdorpel cq. vloer
• algemene warmwatervoorziening / warmtepomp installatie volgens NEN 7120
• elektra voorzieningen volgens NEN 1010
• drinkwater en warmwater volgens NEN 1006 
• beglazing volgens NEN 3569
• de meterkast moet voldoen aan NEN 2768
• alle leuningen op 900mm + tredevlak en hekwerken 1000mm+ vloerniveau
• t.p.v. raam (bovenkant onderdorpel)  < 850 mm doorvalbeveiliging toepassen
• geen opstapmogelijkheden tussen 200 mm en 700 mm.
• trappen: optrede max. 188 mm aantrede op looplijn min. 220 mm
• afwerkingen sanitaire ruimten:

• vloer: tegelwerk, dubbelhard gebakken, waterdicht afgewerkt
• wanden: tegelwerk/ glad stucwerk, afgewerkt met waterdichte coating
• plafond: spuitwerk

• elke ruimte die wordt gepasseerd vanaf de uitgang van een verblijfsruimte tot de uitgang van de woning, een 
rookmelder als bedoeld in NEN 2555 toepassen.

• kozijnen, hang- en sluitwerk volgens PKVW inbraakwerendheids klasse 2 (skg**)
• het weren van ratten/muizen volgens afd 3.10 Bouwbesluit
• luchtverversing volgens NEN 1087
• verdunningsfactor op te geven door installateur.
• de scheidingsconstructie van een verblijfsgebied bevat, volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke 

geluidwering met een minimum van 20 dB (Bouwbesluit).
• de woning biedt bescherming tegen geluid van installaties, met een minimum van 30 dB.
• de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald 

volgens NEN 2778, waterdicht.
• de constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een 

kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover 
die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of 
de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

• de inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, voor zover 
die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere 
badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

• de constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een
kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor 

zover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte 
of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste 
20.10-6m3/(m².s).

• een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand, heeft aan de zijde die grenst aan een 
verblijfsgebied een volgens NEN 2778 een factor 0.65 van de temperatuur van de binnenoppervlakte. Geldt 
niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen.

• materalisering van het buitenoppervlak volgens NEN-EN 13501-1, bouwbesluit Art 2.68 tabel 2.66

Metselwerk

Isolatie

RENVOOI

Rookmelder vlgs NEN 2555

Opstelplaats 
wasmachine / droger / 
warmtepomp

Toilet met inbouwreservoir

Wastafel

NEGGE:
metselwerk 70mm

Opstelplaats keuken/kooktoestel (principe)

Wandopbouw Bi-Bu: Rc ≥ 4.7 m² K/W
• kalkzandsteen
• isolatie
• baksteen

Wandopbouw Bi-Bu: Rc ≥ 4.7 m² K/W
(volledige gevel opbouw klasse B)
• kalkzandsteen
• isolatie / stijl- en regelwerk
• rachelwerk
• gevelbekleding verticaal

• (Plato Frake Noir klasse B, naturel olie)

Vloeropbouw (verd): 
• (afwerking 20mm door 

bewoner) / tegelwerk
• dekvloer
• breedplaatvloer

Vloeropbouw (bg) Rc ≥ 3.7 m² K/W: 
• (afwerking 20mm door bewoner)
• zwevende dekvloer
• breedplaatvloer
• Heraklith Tektalan A2 micro

Dakopbouw Bu-Bi: Rc ≥ 6.3 m² K/W
• dakbedekking
• isolatie
• dampremmende folie
• afschotlaag
• breedplaatvloer

Kalkzandsteen

optrede:   187.5 mm
aantrede: min. 220 mm

Kozijnen

Binnendeurkozijnen
- hout (montage) met stompe deur 
   (Svedex AGTI)
- schuifdeur in de wand, aluminium

(Svedex Motion)

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren
-  Duurz. get. hardhout - RAL 7016

Dagmaat deuren min. 850x2300mm

Gevels 
• Grijs / Wit genuanceerd, voeg lichtgrijs
Plint 
• Donkerbruin, voeg donkergrijs
Voegwerk
• 3 mm terugliggend

Dakopbouw Rc ≥ 6.3 m² K/W: 
• Dakpan

• HP20 Huguenot, leikleur
• Prefab dakplaat

Gipsblokken

Wandopbouw Bu-Bi Rc ≥ 4.7 m² K/W: 
• zink
• ruwe delen
• dampdichte folie
• rachelwerk
• isolatie
• dampremmende folie
• gipsplaten

Betonwand

Cellenbeton

Dak hoofdbouw

Dak 2 dakterrassen Dakopbouw Bu-Bi: Rc ≥ 6.3 m² K/W
• daktegels, dik 20mm
• verstelbare tegeldragers
• dakbedekking
• isolatie
• dampremmende folie
• afschotlaag
• breedplaatvloer

• De brandcompartimenten onderling, brandvluchtroutes en leidingschachten dienen voldoende 
weerstand te bieden tegen rookdoorgang.

• In een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een 
verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn 
geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

• Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer 
dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens 
NEN-EN 13501-1.

• Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan onderstaande 
brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

(Extra) beschermde vluchtroute brandklasse B
Overig brandklasse D 

• Voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht geldt 
rookklasse s1fl en brandklasse B, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 

• Voor Villa Oranje is een brandoverslagberekening gemaakt. De gevel van het gebouw waarin de ruimte 
is gelegen van waaruit de weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald én het gebouw waarin de 
ruimte is gelegen waarnaartoe de weerstand tegen brandoverslag wordt bepaald mag niet in belangrijke 
mate bijdragen aan de brandvoortplanting over de gevel. Constructieonderdelen in de gevel moeten 
voldoen aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

• Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een 
voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het 
aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 
13501-1.

• De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
• Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 

minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.
• Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, 

niet binnen 60 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat 
brandcompartiment.

Voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht geldt, bepaald volgens NEN-EN 13501-6: 
• In extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca); 
• In overige ruimten rookklasse s2(ca); 
• Brandklasse B2ca voor (extra) beschermde vluchtroutes;
• Brandklasse Dca voor overige ruimten. 

Voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht geldt:
• In extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L);
• In overige ruimten rookklasse s2(L)), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
• Brandklasse B1 voor (extra) beschermde vluchtroutes;
• Brandklasse D1 voor overige ruimten, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

Voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht geldt, bepaald volgens NEN-EN 13501-6: 
• Brandklasse B2ca voor extra beschermde vluchtroutes;
• Brandklasse Cca voor beschermde vluchtroutes;
• Brandklasse Dca voor overige ruimten.

Voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht geldt, bepaald volgens NEN-EN 13501-6:
• Brandklasse C1 voor (extra) beschermde vluchtroutes;
• Brandklasse D1 voor overige ruimten.

• De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een ander 
beschermd subbrandcompartiment is R200, bepaald volgens NEN 6075.

• De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrandcompartiment naar een besloten ruimte 
waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.

• De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute 
voert naar een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een beschermde of extra 
beschermde vluchtroute voert is Ra, bepaald volgens NEN 6075.

• De weerstand tegen rookdoorgang van een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute 
voert naar een in de vluchtrichting aansluitend besloten trappenhuis waardoor een extra beschermde 
vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.

• De noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit 
gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten 
verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

• Vluchtrouteaanduiding voldoet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 
5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. Vluchtrouteaanduiding voldoet binnen 15 seconden na het 
uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de 
zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.

• Omschrijving deurdrangers woningen: 
Dit kan door het toepassen van zogenaamde vrijloopdrangers. Deze worden alleen geactiveerd bij 
brand. Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden. De vrijloopdranger kan worden geactiveerd door een 
rookmelder in de woning, door een rookmelder in de gemeenschappelijke verkeersruimten of door een 
rookmelder die geïntegreerd is in de dranger.
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RENVOOI BRANDVEILIGHEID

brandblusser

vluchtrouteaanduiding
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