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BOUWBESLUIT 2012BOUWBESLUIT 2012BOUWBESLUIT 2012BOUWBESLUIT 2012

art. 6.1 1. Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig
  kan worden gebruikt en verlaten. Deze voorziening voldoet aan NEN 1010

art. 2.67 1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet
  aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2,
  beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 6.12 1. Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.

1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet
  aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse,
  bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 2.68

1. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een voor personen
  bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht
  rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse,
  beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

art. 2.69

1. Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie
  heeft een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.
  Deze voorziening voldoet aan NEN 1010

art. 6.8

1. Een te installeren gasvoorziening voldoet aan NEN 1078art. 6.9

art. 3.2 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens
  NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

2. Een mechanische voorziening veroorzaakt in een verblijfsgebied een volgens
  NEN 5077 bepaald geluidsniveau van ten hoogste de in tabel 3.7 bepaalde waarde.

art. 3.9

art. 3.17a

2. Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de
  geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van
  dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen opening die breder is dan 0,01 m.art. 3.69

1. Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten minste de
  in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. 

art. 4.22

art. 6.13 1. Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.

1. Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de
  geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van
  dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

zonwering door koper te leveren en aanbrengen=zw

internet aansluiting=ia

opstelplaats warmtepomp=wp

op elektra aangesloten + batterij

open haard=oh

wisselschakelaar=

hemelwaterafvoer=hwa

zwaluwpan=zp

muurdoorvoer (excl. doorvoer/rooster)=10

opstelplaats wasdroger=wd

dubbele wcd met randaarde spatwaterdicht=

opstelplaats fornuis=f
ventilatierooster=v

schoon metselwerk=sm

gasaansluiting=ga

loze leiding=ll

verlaagd plafond=vp

warm + koud water kraan=wk

lichtkoepel=9

wcd met randaarde tbv. garage kantel- roldeur=

lichtpunt aansluiting aan de wand=

aparte groep tbv. combimagnetron=

toiletruimte=t.r.

leidingkoker onder tegen plafond=lk*

niet-ioniserende rookmelder conform NEN2555=rm

enkele wcd met randaarde spatwaterdicht=

uitstortgootsteen=ug

mechanische ventilatie met warmteterugwinunit=mv

telefoon aansluiting (ledige leiding)=ta

antenne aansluiting (ledige leiding)=aa
schrobputje=sp

rook-/gasafvoer=rga

dubbele wcd met randaarde 380V=
perilex wcd met randaarde tpv. mv=
enkele wcd met randaarde=
dubbele wcd met randaarde=
radiator cv=
schakelaar mv=
trek-wisselschakelaar=

serieschakelaar=
schakelaar=

lichtpunt aansluiting=

regenton aangesloten op hwa=rt
buitenkraan met tussen/aftapkraan in bad-/bergruimte=bka

kruipluik (geisoleerd en met rubberen kierdichting)=kl

beldrukker=bd

leidingkoker=lk

meterruimte=mk

thermostaat=th

passtrook 15cm tbv. radiator cv=ps

opstelplaats aanrecht=a

opstelplaats koelkast=k

dilatatie=D

opstelplaats vriezer=vr

opstelplaats wasmachine=wm

cv HR combi-ketel=cv

paneel=p

m2 gemeten op 1500 hoogte=**
m2 gemeten op 2600 hoogte=*

gipsluik=8
vlieringzoldertrap (driedelig)=7
tuimelvenster ROTO type 11/11=6
tuimelvenster ROTO type 7/9=5
tuimelvenster ROTO type 5/7=4
toevoer mechanische ventilatie=3a
afvoer mechanische ventilatie=3
afvoer wasemkap=2

Legenda

toe- en afvoer cv HR combi-ketel (gesloten systeem)=1

combi-magnetron=cm

vw

zelfsluitende deur minimaal 30 min. wbdbo.=zbw

serie met wisselschakelaar=

kruisschakelaar=

deurbel=

deur minimaal 30 min. wbdbo.=bw

koud water kraan=kwk

koffie-apparaat=ka

kookplaat=kp

oven=o

opstelplaats vaatwasmachine=
vloersyfon=vs

cm
380

vrieskast/-kist=vk

vogelpan (vlgns. omschrijving)=11

zonnecollector=zc
zonneboiler=zb

colorbel=cb

verkeersruimte=vkr.

verblijfsruimte=vblr.

laundry shoot=ls
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Certificaatnummer G63301/01 Vervangt -- 
  

Uitgegeven 2011-05-31 Eerste uitgave 2004-01-22 
  
  
  
  

 

Productcertificaat

GASKEUR CV Toestellen 

 
 

 
Bouke Meekma 
Kiwa  

 

VERKLARING VAN KIWA 
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven 
productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat 
dat het door 

Intergas Verwarming B.V.,   
geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat 
vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL´s GASKEUR CV 
Toestellen, gestelde eisen. 
 
PRODUCTNAAM 

Prestige CW6 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Wilmersdorf 50 

Postbus 137 

7300 AC  APELDOORN 

Tel. 055 539 33 55 

Fax 055 539 34 62 

E-mail info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Intergas Verwarming B.V. 
De Holwert  1 
7741 KC COEVORDEN 
Tel. 0524 512345 
Fax 0524 516868 
E-mail info@intergasverwarming.nl 
www.intergas-verwarming.nl 

 

RENDEMENTSWAARDEN: 

Het conform Gaskeur/CW bepaalde 

jaargebruiksrendement op tapwater,  

bedraagt 84.2% (Hi). Afhankelijk van de  

bruto wamtebehoefte voor tapwater  

volgens NEN 5128 / NEN 7120 kunnen  

voor de EPC-bepaling de volgende 

rendementswaarden worden gehanteerd: 

Q beh;tap;bruto;i / 
Q W;dis;nren;an 

ηηηη    opw;tap;i (Hs) / 

ηηηη    W;gen;gi (Hs)    

(MJ/jaar) 
Afgerond 

conform norm 

Van: Tot: 

0 7343 0.600 

7343 8570 0.625 

8570 9810 0.650 

9810 11057 0.675 

11057 12291 0.700 

12291 13519 0.725 

13519 ∞ 0.750 







VERKL ARING CONFORM NORM

Ondertekening:

Ing. H.A.J. Hammink 

Projectleider

PRIMAIR HULPENERGIEGEBRUIK VOOR 
VERWARMING t.b.v. de NEN 7120 voor 
Intergas keteltypen Kompakt Solo HR, Kombi 
Kompakt HR, Kombi Kompakt HP en Prestige

In opdracht van Intergas 

Verwarming BV is voor de 

keteltypen Kompakt Solo HR, 

Kombi Kompakt HR, Kombi 

Kompakt HP en Prestige de 

berekeningswijze van het primair 

hulpenergiegebruik voor 

verwarming vastgesteld voor 

gebruik in NEN 7120. 

Deze berekeningswijze is conform 

de in NEN 7120, bijlage C, gegeven 

normatieve methode voor 

“Bepaling elektrisch hulp-

energiegebruik voor centrale 

verwarming met individuele 

toestellen”.

De hier gegeven waarde mag 

worden gebruikt in plaats van de 

waarde zoals die in hoofdstuk 14.7 

wordt berekend op basis van 

forfaitaire waarden. De waarde 

mag worden gebruikt in formule 

14.2 in hoofdstuk 14.1.2.

FABRIKANT:

Intergas Verwarming BV      

TYPES:

Kompakt Solo HR 12, 22 en 28

Kombi Kompakt HR 22, 28, 28/24 en 36/30

Kombi Kompakt HP 300

Prestige CW6

ADRES:

Postbus 6

7740 AA Coevorden

T 0524 51 23 45

F 0524 51 68 68

SITE:

www.intergasverwarming.nl

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced and/

or published by print, photoprint, microfilm or any 

other means without the previous written consent of 

TNO. In case this report was drafted on instructions, 

the rights and obligations of contracting parties are 

subject to either the General Terms and Conditions 

for commissions to TNO, or the relevant agreement 

concluded between the contracting parties. 

Submitting the report for inspection to parties who 

have a direct interest is permitted.

© 2012 TNO

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan 

ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, 

wordt voor de rechten en verplichtingen van 

opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de 

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, 

dan wel de betreffende terzake tussen de partijen 

gesloten overeenkomst. 

Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct 

belanghebbenden is toegestaan.

© 2012 TNO

Goedgekeurd door:

Drs. P.M. van Hoorik

Research Manager

RAPPORTNUMMER:

TNO-BenO - 2008-A-R0891/B

Hulpenergiegebruik van de Intergas 

keteltypen Kompakt Solo, Kombi 

Kompakt en Prestige t.b.v. verklaring 

conform norm voor NEN 7120

augustus 2012

DEZE VERKLARING IS GELDIG TOT  

1 JANUARI 2014



CONTACT

Technical Sciences

Bezoekadres

Laan van Westenenk 501

7334 DT Apeldoorn

Postbus 342

7300 AH  Apeldoorn

T 088 866 21 97

F 088 866 22 48

E henk.hammink@tno.nl

Deze verklaring is tot stand gekomen door een 

eenmalige beoordeling door TNO van de specifieke 

eigenschappen van een exemplaar van een product 

of een uitvoering van een systeem. Deze verklaring 

geeft geen oordeel over andere exemplaren van een 

product of van andere uitvoeringen van systemen.  

Deze verklaring geeft geen oordeel over de 

kwaliteitsborging van producten of systemen, dit is 

de verantwoordelijkheid van de fabrikant.de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

VERKL ARING CONFORM NORM

TNO.NL

PRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPRIMAIR HULPPENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMINGENERGIEGEBRUIK VOOR VERWARMING

Het totale elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming, W
H;aux

W , wordt berekend 

volgens:

Het primaire hulpenergiegebruik voor verwarming E
H;aux

 wordt berekend volgens:

   E
H;aux

 = W
H;aux

 = W  x f
P;del;el 

 x f

Waarin:

W
H

W
;aux

is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte (elektrische) hulpenergie ten 

behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ;

N is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;

E
H;ci

is de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie van energiedrager ci ten 

behoeve van de energiefunctie verwarming, bepaald volgens hoofdstuk 

14, in MJ;

f
P;del;

ff
ci

is de dimensieloze primaire energiefactor voor afgenomen energie, voor 

de desbetreffende energiedrager ci (gas, olie, elektriciteit, …), bepaald 

volgens tabel 5.4 in NEN 7120; voor aardgas bedraagt de waarde 1,0.

B
nom

is de nominale belasting van het toestel, in kW.

E
H;aux

is het primaire hulpenergiegebruik voor verwarming, in MJ/jr; 

(deze post wordt niet afzonderlijk bepaald in NEN 7120 maar is hier ter 

informatie toegevoegd);

f
P;del;el

ff is de dimensieloze primaire energiefactor voor afgenomen elektriciteit, 

bepaald volgens tabel 5.4 in NEN 7120; voor elektriciteit bedraagt de 

waarde 2,56 (inverse van het centrale rendement van 0,39).

A, B, C zijn toestelafhankelijke constanten.

De dimensieloze toestelafhankelijke constanten hebben de volgende waarden:

A 16,644

B 0,0766

C 1,8

Toestel

Nominale belasting

B
nom

 (H
s
) in kW

Kompakt Solo HR 12

Kompakt Solo HR 22

Kompakt Solo HR 28

Kombi Kompakt HR 22

Kombi Kompakt HR 28

Kombi Kompakt HR 28/24

Kombi Kompakt HR 36/30

Kombi Kompakt HP 300

Prestige CW6

13,3

24,6

32,3

24,6

32,3

31,7

36,3

24,6

36,3

De berekende waarde van W
H;aux

W  vervangt de waarde zoals die in 14.7 op basis van  

forfaitaire waarden wordt bepaald.

Alle termen en verwijzingen hebben betrekking op NEN 7120.
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Invoergegevens ontwerp

Vrijstaande woning
Categorie: woning nieuw
Bruto vloeroppervlak [m²]: 264
Levensduur gebouw [jaar]: 75

Milieuprestatie

Schaduwprijs* [€/BVO]: € 21.684 / 264 = 82,04 €/m²
Emissies [€/BVO]: 21.510 / 264 = 81,39 €/m²
Uitputting [€/BVO]: 173 / 264 = 0,66 €/m²

Benchmark - referentie

In BREEAM-NL 2011 v1.0 is de referentieschaduwprijs 1,3 €/m² voor utiliteitsbouw en 1,1 €/m² voor woningbouw. 
Men kan punten toekennen in BREEAM-NL indien men lager scoort dan de referentie.

Grafiek schaduwkosten per bouwonderdeel

Fundering

Gevels

Binnenwanden

Vloeren

Daken

Installaties

Inrichting

* Schaduwprijs: de fictieve kosten die we zouden moeten maken om de milieueffecten ongedaan te maken.
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Resultaten

Schaduwkosten [Gebouw]

Schaduwkosten
per jaar per m² BVO

Bouwdeel
Fundering € 0,08
Gevels € 0,18
Binnenwanden € 0,05
Vloeren € 0,09
Daken € 0,39
Installaties € 0,17
Inrichting € 0,13
Totaal € 1,09

Milieu-effecten [Gebouw]

Schaduwkosten Milieu-effecten
Emissies € 21.510,-
Klimaatsverandering € 7.553,- 151.060 kg CO2 eq.
Aantasting ozonlaag € 2,- 0 kg CFC-11 eq.
Humane toxiciteit € 8.442,- 93.803 kg 1.4-DB eq.
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit € 64,- 2.147 kg 1.4-DB eq.
Mariene aquatische ecotoxiciteit € 854,- 8.543.007 kg 1.4-DB eq.
Terrestrische ecotoxiciteit € 37,- 615 kg 1.4-DB eq.
Fotochemische oxidantvorming € 200,- 100 kg C2H4 eq.
Verzuring € 3.069,- 767 kg SO2 eq.
Vermesting € 1.288,- 143 kg PO4 eq.
Uitputting € 173,-
Uitputting abiotische grondstoffen € 1,- 3 kg Sb eq
Uitputting fossiele energiedragers € 173,- 1.081 kg Sb eq
Totaal € 21.684,-
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Materialen gebouw

Fundering
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

17.01.002 Prefab beton;  wapening:70kg/ m3 [Funderingspalen] 224,5 m 220×220 mm 464,76
16.01.001 Prefab beton;  wapening:90kg/ m3 [Fundatiebalken] 135,7 m 450×350 mm 998,60
13.01.004 Zand [Bodemafsluitingen] 177,1 m² 100 mm 96,79
16.04.003 Kalkzandsteen metselwerk [Opgaand metselwerk] 51,0 m² 100 mm 87,43
52.01.001 Pvc; gerecycled; leiding [Buitenrioleringen, kavel] 371,7 m²gbo 17,67

Gevels
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

41.01.003 Baksteenmetselwerk [Spouwmuren, buitenblad] 391,0 m² 100 mm 1.637,23
31.02.017 Tropisch loofhout [Buitenkozijnen] 45,5 m² 58,89
31.03.009 Tropisch loofhout [Buitenramen] 14,9 m² 27,72
31.04.002 Hout; geschilderd:alkyd; glas:0.85m2 [Buitendeuren] 13,0 stuk(s) 107,07
28.07.001 HSB; Europees naaldhout frame, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouwxgipsplaat [Systeemwanden, dragend]
192,3 m² 205 mm 382,81

31.07.004 Drievoudig glas; droog beglaasd [Buitenbeglazing] 42,1 m² 26 mm 1.365,14

Binnenwanden
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

22.01.004 Gipsvezelplaat dubbel beplaat met isolatie incl. frame [Systeemwanden, niet 
dragend]

253,6 m² 613,60
32.02.002 Honingraat; geschilderd:alkyd [Binnendeuren] 32,0 stuk(s) 164,18
42.02.004 Keramische tegels; geglazuurd/ gelijmd [Afwerklagen] 65,3 m² 136,19

Vloeren
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

23.01.003 Balk en broodjes; voorgespannen prefabdeel; isolatie:eps; druklaag [Vrijdragende 
Vloeren]

123,2 m² 718,68

13.02.001 Begane grondvloer of verdiepingsvloer; betonmortel, 20% puingranulaat; in t werk 
gestort [Vloeren, constructief]

36,3 m² 80 mm 56,20

23.01.010 HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 
bosbouw [Vrijdragende Vloeren]

123,2 m² 303 mm 279,72

43.01.001 Zandcement [Dekvloeren] 123,2 m² 52 mm 269,60
23.01.010 HSB; Europees naaldhout balken, steenwol, multiplex, 2x gipsplaat; duurzame 

bosbouw [Vrijdragende Vloeren]
104,3 m² 247 mm 229,58

42.01.009 Meranti [Bekledingen] 258,5 m 12×55 mm 51,29
52.03.001 Pvc; gerecycled; leiding [Binnenrioleringen] 371,7 m²gbo 35,35
28.02.010 Staal; L-ongelijkzijdig 50x30 [Liggers + balken] 24,8 m 150 mm 15,94
28.02.015 Staal; IPE [Liggers + balken] 23,6 m 200 mm 22,13
28.02.006 Staal; HEA [Liggers + balken] 12,4 m 200 mm 21,94

Daken
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

47.05.001 Betonpan [Hellend dakbedekkingen] 212,4 m² 417,04
27.02.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten delen; duurzame 

bosbouw [Hellende daken]
212,4 m² 142,38

47.04.014 Bitumen gemodificeerd eenlaags volledig gekleefd (brandmethode) [Plat 
dakbedekkingen]

39,6 m² 125,81

27.01.002 Europees naaldhouten balken met europees naaldhouten multiplex; duurzame 
bosbouw [Platte daken]

39,6 m² 221 mm 65,56

52.04.006 Hout met bitumen; getimmerde goot; verduurzaamd en geschilderd:alkyd 
[Dakgoten]

53,3 m 421,76
52.05.001 Pvc; grecycled; diameter:80mm; d:1.8mm [Hemelwaterafvoeren] 31,8 m 10,17
47.08.001 Glaswol MWA 2012; platen; R-waarde:3.5 [Isolatielagen, hellend dak] 212,4 m² 196 mm 5.929,11
41.02.026 Multiplex tropisch loofhout [Bekledingen] 212,4 m² 12 mm 598,88

Installaties
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

60.01.001 Standaard; draad:koper+ommanteling:pvc+mantelbuis:pvc [Elektricteitsleidingen] 371,7 m²gbo 485,71
57.01.002 Mechanische aan- en afvoer; unit + ventilator [Luchtbehandelingssystemen] 2,0 stuk(s) 62,74
57.02.002 Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters [Luchtdistributiesystemen] 371,7 m²gbo 50,11
51.01.004 Individuele cv-ketel [Warmteopwekkinginstallaties W-bouw] 1,0 stuk(s) 315,80
56.01.001 Polybuteen; cv-leidingen [Warmtedistributiesystemen] 371,7 m²gbo 324,02
56.02.009 Alleen radiatoren; radiatoren,incl.leidingen [Warmteafgiftesystemen] 371,7 m²gbo 1.567,53
53.01.009 Koper (leiding +mantelbuis) [Waterleidingen] 371,7 m²gbo 387,50
54.01.006 Koper [Gasleidingen] 371,7 m²gbo 246,69

Pagina 3  Versie v2.11 © 2013 Dutch Green Building Council



DGBC Materialentool v2.11
Nationale Milieudatabase v1.2
Mat 1 berekening BREEAM-NL

The Dutch Green Building Council name and logo are registered trademarks of the Dutch Green Building Council. The BREEAM name and logo are registered trademarks of the Building Research Establishment Ltd.

Inrichting
Code Product Aantal Eenheid Info Schaduwkosten

24.01.005 Europees loofhout [Interne trappen] 2,0 stuk(s) 2,50
34.02.003 Europees naaldhout [Leuningen] 2,0 m 60 mm 0,04
45.02.002 Spuitpleister [Afwerklagen] 565,2 m² 3 mm 252,26
42.02.003 Behang; vinyl [Afwerklagen] 158,1 m² 103,80
41.03.001 Pleisterwerk; geschilderd [Afwerklagen] 53,4 m² 3,5 mm 80,68
74.01.001 Keramiek; toiletpot+reservoir [Toiletten] 3,0 stuk(s) 14,50
74.02.001 Keramiek; wastafel [Wasvoorzieningen] 3,0 stuk(s) 8,80
74.03.002 Pvc; prefab [Douchevoorzieningen] 2,0 stuk(s) 40,36
74.04.001 Staal; geemailleerd; prefab [Badvoorzieningen] 1,0 stuk(s) 386,73
73.02.002 Spaanplaat; d:30mm+kunststoflaag [Aanrechtbladen] 9,6 m 173,73
73.01.001 Multiplex; geschilderd:alkyd [Keukenkasten] 9,6 m 99,05
31.09.004 Spaanplaat; plaat [Vensterbanken] 31,0 m 30 mm 305,32
90.02.005 Merantie delen en staanders; ongeschilderd; standaard bosbouw [Privacyschotten] 91,1 m² 18 mm 675,44
90.03.006 Straatbaksteen [Verhardingen] 187,0 m² 75 mm 531,15

Aanvullende informatie

De BREEAM-NL materialentool maakt gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken en de Nationale Milieudatabase, die beide onder het beheer van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) vallen.

Dit document kan berekening van de milieuprestatie meerdere doeleinden dienen:
• Certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL, credit MAT 1
• Duurzaam Inkopen van nieuwe kantoorgebouwen
• Aantonen dat voldaan wordt aan het milieuvoorschrift in Bouwbesluit 2012

Meer informatie is beschikbaar op https://www.milieudatabase.nl.
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Ventilatieberekening Verdieping Box 1

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Verdieping

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Verblijfsruimte 5

9,82

8,84

8,84

8,84 100,00%

Verblijfsruimte 6

24,30

8,63

21,87

13,24 60,54%

Verblijfsruimte 7

13,02

11,72

11,72 100,00%

11,72

13,00

6,77 57,86%

Verblijfsruimte 8

11,70

21,87

4,93

11,70

Verblijfsruimte 9

7,30

7,00

14,00 200,00%

14,00



Ventilatieberekening Verdieping Box 1

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Verdieping

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Toevoer uit Verblijfsruimte 5 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Verblijfsruimte 6 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 7 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Verblijfsruimte 8 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 9 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Toiletruimte 2 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Badruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

RESULTATEN

Toevoer Afvoer

Verblijfsruimten 5 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 6 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 7 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 8 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 9 dm³/sec. dm³/sec.

Toiletruimte dm³/sec. dm³/sec.

Badruimte dm³/sec. dm³/sec.

Totalen dm³/sec. dm³/sec.

AFVOER EN TOEVOER GELIJK DUS IN BALANS

ALLE AFVOER EN TOEVOER VIA WTW.

MECHANISCHE VENTILATIE UNIT 1

Benodigde capaciteit = dm³/sec.

Type  STORK-WHR 930

Totaalcapaciteit 325m³/uur = dm³/sec.

Capaciteit box is groter dan benodigde capaciteit dus VOLDOET

Badruimte 1

Toiletruimte 2

7,00

7,00

7,00

Verkeersruimte 2

8,84

8,63

11,72

4,93

7,00

14,00

14,00

14,00

8,84

13,24 21,87

14,00

14,00

14,00

54,57 54,57

54,57

90,00

14,00

7,00

11,72

6,77 11,70



Ventilatieberekening Beganegrond Box 2

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Beganegrond

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verblijfsruimte 4 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Benodige ventilatie capaciteit tbv. badruimte 1 : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verblijfsruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verblijfsruimte 3 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verblijfsruimte 2 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

62,65%

50,68%

100,00%

21,00

13,00

Toiletruimte 1

7,00

14,00

21,00

21,00

19,51

3,29

17,56

11,00

10,00

29,29

26,36

Badruimte 1

37,29

37,29

13,00

Verblijfsruimte 1

13,36

26,36

41,43

21,00

7,00

7,00

Bergruimte 1

10,68

14,00

14,00

14,00

Verblijfsruimte 4

Verblijfsruimte 3



Ventilatieberekening

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Beganegrond

Ruimte :

Ventilatieoverdracht naar Bergruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Toiletruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Verblijfsruimte 4 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 3 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 1 : dm³/sec.

Toevoer nodig uit Verblijfsruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Afvoer rechtstreeks naar buiten min. 21 dm³/sec. : dm³/sec.

Ruimte : Meterruimte

Inhoud : m³

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Bij een luchtsnelheid van 0,825 m¹/sec. =

Toevoercapaciteit kier onder deur 1x 71cm : dm³/sec. VOLDOET

Afvoercapaciteit kier boven deur 1 x 71cm : dm³/sec. VOLDOET

RESULTATEN

Toevoer Afvoer

Verblijfsruimten 1 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 2 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 3 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 4 dm³/sec. dm³/sec.

Badruimte 1 dm³/sec. dm³/sec.

Toiletruimte 1 dm³/sec. dm³/sec.

Bergruimte dm³/sec. dm³/sec.

Totalen dm³/sec. dm³/sec.

AFVOER EN TOEVOER GELIJK DUS IN BALANS

ALLE AFVOER EN TOEVOER VIA WTW.

MECHANISCHE VENTILATIE UNIT

Benodigde capaciteit = dm³/sec.

Type  STORK-WHR 930

Totaalcapaciteit 325m³/uur = dm³/sec.

Capaciteit box is groter dan benodigde capaciteit dus VOLDOET

82,95

90,00

0,60

2,00

5,80

5,80

7,00

14,00

82,95 82,95

11,00

21,00

37,29

21,30 40,95

13,36

21,30 50,35%

Verblijfsruimte 2

47,00

42,30

1,35

40,95

7,00

14,00

40,95

21,00

10,00

1,35

Verkeersruimte 2

26,36

3,29



1.4.  Equivalente Daglichtoppervlak



Ventilatieberekening Verdieping Box 1

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Verdieping

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Verblijfsruimte 5

9,82

8,84

8,84

8,84 100,00%

Verblijfsruimte 6

24,30

8,63

21,87

13,24 60,54%

Verblijfsruimte 7

13,02

11,72

11,72 100,00%

11,72

13,00

6,77 57,86%

Verblijfsruimte 8

11,70

21,87

4,93

11,70

Verblijfsruimte 9

7,30

7,00

14,00 200,00%

14,00



Ventilatieberekening Verdieping Box 1

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Verdieping

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Toevoer uit Verblijfsruimte 5 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Verblijfsruimte 6 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 7 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Verblijfsruimte 8 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 9 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Toiletruimte 2 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Badruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

RESULTATEN

Toevoer Afvoer

Verblijfsruimten 5 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 6 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 7 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 8 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 9 dm³/sec. dm³/sec.

Toiletruimte dm³/sec. dm³/sec.

Badruimte dm³/sec. dm³/sec.

Totalen dm³/sec. dm³/sec.

AFVOER EN TOEVOER GELIJK DUS IN BALANS

ALLE AFVOER EN TOEVOER VIA WTW.

MECHANISCHE VENTILATIE UNIT 1

Benodigde capaciteit = dm³/sec.

Type  STORK-WHR 930

Totaalcapaciteit 325m³/uur = dm³/sec.

Capaciteit box is groter dan benodigde capaciteit dus VOLDOET

Badruimte 1

Toiletruimte 2

7,00

7,00

7,00

Verkeersruimte 2

8,84

8,63

11,72

4,93

7,00

14,00

14,00

14,00

8,84

13,24 21,87

14,00

14,00

14,00

54,57 54,57

54,57

90,00

14,00

7,00

11,72

6,77 11,70



Ventilatieberekening Beganegrond Box 2

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Beganegrond

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer nodig uit verblijfsruimte 4 : dm³/sec.

Afvoer rechtstreeks naar buiten : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Benodige ventilatie capaciteit tbv. badruimte 1 : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Toevoer nodig uit verblijfsruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Ventilatieoverdracht naar verblijfsruimte 3 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verblijfsruimte 2 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 2 : dm³/sec.

62,65%

50,68%

100,00%

21,00

13,00

Toiletruimte 1

7,00

14,00

21,00

21,00

19,51

3,29

17,56

11,00

10,00

29,29

26,36

Badruimte 1

37,29

37,29

13,00

Verblijfsruimte 1

13,36

26,36

41,43

21,00

7,00

7,00

Bergruimte 1

10,68

14,00

14,00

14,00

Verblijfsruimte 4

Verblijfsruimte 3



Ventilatieberekening

kenmerk : 5277booij

project : Vrijstaande woning met bijgebouw en rijbak

aan de Jousterweg 142

8465 PN te Aldehaske

Beganegrond

Ruimte :

Ventilatieoverdracht naar Bergruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Toiletruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar Verblijfsruimte 4 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 3 : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 1 : dm³/sec.

Toevoer nodig uit Verblijfsruimte 2 : dm³/sec.

Ruimte :

Oppervlak : m²

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Toevoer uit Verblijfsruimte 1 : dm³/sec.

Ventilatieoverdracht naar verkeersruimte 1 : dm³/sec.

Toevoer uit Warmte Terugwin Unit (min. 50%) : dm³/sec. = VOLDOET

Afvoer rechtstreeks naar buiten min. 21 dm³/sec. : dm³/sec.

Ruimte : Meterruimte

Inhoud : m³

Vereiste ventilatie capaciteit : dm³/sec.

Bij een luchtsnelheid van 0,825 m¹/sec. =

Toevoercapaciteit kier onder deur 1x 71cm : dm³/sec. VOLDOET

Afvoercapaciteit kier boven deur 1 x 71cm : dm³/sec. VOLDOET

RESULTATEN

Toevoer Afvoer

Verblijfsruimten 1 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 2 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 3 dm³/sec. dm³/sec.

Verblijfsruimten 4 dm³/sec. dm³/sec.

Badruimte 1 dm³/sec. dm³/sec.

Toiletruimte 1 dm³/sec. dm³/sec.

Bergruimte dm³/sec. dm³/sec.

Totalen dm³/sec. dm³/sec.

AFVOER EN TOEVOER GELIJK DUS IN BALANS

ALLE AFVOER EN TOEVOER VIA WTW.

MECHANISCHE VENTILATIE UNIT

Benodigde capaciteit = dm³/sec.

Type  STORK-WHR 930

Totaalcapaciteit 325m³/uur = dm³/sec.

Capaciteit box is groter dan benodigde capaciteit dus VOLDOET

82,95

90,00

0,60

2,00

5,80

5,80

7,00

14,00

82,95 82,95

11,00

21,00

37,29

21,30 40,95

13,36

21,30 50,35%

Verblijfsruimte 2

47,00

42,30

1,35

40,95

7,00

14,00

40,95

21,00

10,00

1,35

Verkeersruimte 2

26,36

3,29
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Nieuwbouw

Warmteterugwinapparaat
WHR 930

Belangrijke kenmerken
• EPC-winst tot 0,28
• Hoog thermisch rendement
• Standaard voorzien van 100% bypass
• Luchtcapaciteit 380m³/h - 150Pa
• Flexibele filterinstelling
• Standaard met vorstvrij voorziening 
• Met onderhoudsinstructie voor bewoner
• Verkrijgbaar in radiografische uitvoering: WHR

930 RF 
• Leverbaar met schakelaar met filter- en

storingsindicatie
• Gratis filterset voor bewoners

Algemeen
Het warmteterugwinapparaat WHR
930 is ontwikkeld voor toepassing
van 'balansventilatiesystemen' in
woningen. In deze systemen wordt
gebruikte lucht afgezogen in
keuken, badkamer, toilet en
eventuele andere ruimtes. Verse
buitenlucht wordt toegevoerd in
verblijfsgebieden zoals woon- en
slaapkamers. Tussen de
afgevoerde en toegevoerde lucht
vindt warmteoverdracht plaats.
Voor draadloze bediening van de
unit is het type WHR 930 RF
beschikbaar.

Typen
De WHR 930 bestaat uit 2
hoofduitvoeringen:
-WHR 930 Basis
-WHR 930 Luxe
Beide uitvoeringen zijn beschikbaar
in een rechter-, linker- en een RF
uitvoering. Zie verderop het
overzichtstabel uitvoeringen.

WHR 930 Basis
De bestaande WHR 930 is
standaard uitgevoerd met
voorverwarmer (vorstvrij element)

en 100% bypass. De WHR 930
basis kan worden bediend met een
driestandenschakelaar. Er kan ook
gekozen worden voor een
3-standenschakelaar met storing-
en filterindicatie (SAI Flash 1-3V).
Met de radiografische besturing
(type RF) kan de unit draadloos
worden bediend (zie 'opties' voor
nadere toelichting).

WHR 930 Luxe
Deze luxe variant maakt de
toepassing in combinatie met
moderne technieken als sensoren
(o.a. CO2, vocht, aanwezigheid),
warmtepomp en radiografische
bediening mogelijk. De bediening is
daarnaast mogelijk met de
ComfoControl Ease. Eveneens
beschikt de luxe variant over een
naverwarmer- en een
aardwarmtewisselaar aansluiting.
De WHR 930 Luxe is uit te breiden
met een Comfortunit Artic. Zie
'opties' voor nadere toelichting. 

Behuizing
De behuizing is van gecoate plaat
met een kunststof designfront in de
kleur RAL 7037. Het interieur en de

kanaalaansluitingen zijn van
hoogwaardig geexpandeerd
polypropyleen. De WHR 930 is
uitgevoerd met 4 luchtaansluitingen
Ø150mm in een hellend vlak van
45º. Hierop zijn 45º bochten
geplaatst die ieder afzonderlijk naar
boven of opzij gericht kunnen
worden. Voor het afvoeren van
condens, dat kan ontstaan in de
unit en in de luchtafvoer naar
buiten, is een kunststof
condensafvoer met een aansluiting
van Ø32mm op de bodem van het
toestel aangebracht. Om
condensvorming te voorkomen
moeten de kanalen van de
afvoerlucht naar buiten en de
buitenluchtaanzuig dampdicht
worden geïsoleerd.

Bypass
De WHR 930 is voorzien van een
100% bypass. Hiermee is het
mogelijk om in de zomer het huis
met nachtlucht te ventileren;
zogenaamde vrije koeling. De
bypass wordt automatisch gestuurd
volgens de ingestelde comfort
temperatuur.
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Warmteterugwinapparaat
WHR 930

Ventilatoren
In de WHR 930 zijn energiezuinige
traploos instelbare
gelijkstroommotoren geplaatst met
achterovergebogen schoepen.
Door deze schoepen is de WHR
930 onderhoudsarm. De
gelijkstroommotoren leveren een
flinke energiebesparing op ten
opzichte van wisselstroommotoren.

Filters
De WHR 930 is uitgevoerd met G3
filters in de toe- en afvoerzijde.
Beide filters kunnen eenvoudig,
zonder gereedschap, worden
uitgenomen en geplaatst. De WHR
930 unit heeft een flexibele
filtervuilmelding. De bewoner kan
instellen of hij in een landelijk,
stedelijk of normaal gebied woont.
Deze instelling beïnvloedt de
frequentie van de vuilmelding van
het filter. Ook het toerental van de
ventilator is van invloed op de
frequentie van de filtervuilmelding.
Deze vuilmelding is een signaal
voor de bewoner om de filters te
reinigen of te vervangen. 

Warmtewisselaar
De tegenstroomwisselaar van
hoogwaardig kunststof heeft een
thermisch rendement van 95%.

Vorstvrij voorziening
Standaard wordt de WHR 930
uitgevoerd met een vorstvrij
voorziening. Een automatische
regeling schakelt een
verwarmingselement in als de
buitentemperatuur gedurende
langere tijd onder het vriespunt is.
De koude buitenlucht wordt dan
voorverwarmd voordat het de
warmtewisselaar ingaat. De
temperatuur van de lucht stijgt dan
tot boven 0ºC, zodat er geen
bevriezingsverschijnselen in de
warmtewisselaar op kunnen treden.
Deze regeling garandeert
balansventilatie tot maximaal
150m³/h bij -15ºC.

Display
De WHR is voorzien van een
display met tiptoetsen waarmee
eenvoudig de instellingen (toerental
/ capaciteit e.d.) kunnen worden
gewijzigd en gegevens kunnen
worden afgelezen. Met de
gebruiksvriendelijke CC Ease, voor
toepassing op de WHR 930 Luxe,
kunnen de instellingen op afstand
worden ingesteld en uitgelezen. 

Regeling
De 3-toerentallen kunnen traploos
van 15 tot 100% worden ingesteld.
Met de 3-standenschakelaar SA
1-3V,  via de schakelaar op de
motorloze wasemkap of de hybride
schouw ExSense wordt de WHR
930 in hoog, midden of laag
geschakeld. Er kan ook gekozen
worden voor een 3-
standenschakelaar met storing- en
filterindicatie (type SAI Flash). Met
de radiografische besturing (type
RF) kan de unit draadloos worden
bediend.

Luchtrichting/aansluiting
L= Woonhuisaansluitingen Links
(condensafvoer onderzijde rechts)
R= Woonhuisaansluitingen Rechts
(condensafvoer onderzijde links)

RetourluchtAfvoerlucht

Buitenlucht Toevoerlucht

dak (rechts) woning

Afvoerlucht

Buitenlucht

Retourlucht

Toevoerlucht

woning (links) dak

Wasemkap
Op een WHR-systeem kan geen
motorwasemkap aangesloten
worden. De oplossing hiervoor is
de motorloze wasemkap WK of de
hybride schouw ExSense. Deze
moderne RVS schouw combineert
centrale afzuiging met recirculatie.
Door te kiezen voor de schouw met
aansluitbox, heeft de bewoner nog
meer gemak doordat het WHR-
systeem automatisch naar de
hoogste stand schakelt, zodra de
ExSense wordt gebruikt.

Elektrische aansluiting
De WHR 930 is standaard
uitgevoerd met een 5-aderige kabel
met perilex stekker voor aansluiting
op één fase 230V, 50Hz.
Vrijhangende kabellengte is 2,3
meter.
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Opties
Radiografische besturing: WHR
930 RF
De WHR 930 is verkrijgbaar in
radiografische uitvoering: type
WHR 930 RF. Deze uitvoering
maakt bediening en installeren nog
eenvoudiger. Door de draadloze
manier van schakelen, met de
RFZ, is er naast het bestaande
kanalenwerk geen aparte
elektrische installatie meer nodig.
Hierdoor is het eenvoudig om
meerdere RFZ schakelaars te
gebruiken. De RFZ is voorzien van
een filter- en storingsindicatie met
LED's. Deze gaan branden op het
moment dat de schakelaar bediend
wordt.

Onderstel
Naast wandmontage is het ook
mogelijk de WHR 930 staand te
plaatsen. Hiervoor is een speciaal
onderstel verkrijgbaar.

Badkamerschakelaar
Door het opnemen van een
badkamerschakelaar/pulsschakelaar
in de badkamer kan de WHR voor
een bepaalde tijd op stand 'hoog'
worden geschakeld. De tijdsduur is
instelbaar op het display. De
badkamerschakelaar wordt met
een 2-aderige zwakstroomkabel
verbonden met de WHR.

Comfortunit Artic  
De comfortunit Artic bevat een
warmtepomp die tijdens warme
dagen het wooncomfort aanzienlijk
verbetert. De unit wordt boven op
de WHR 930 Luxe geplaatst en
zorgt voor afkoeling en
ontvochtiging van de toevoerlucht
bij warme dagen. Wandmontage is
dan niet toegestaan. De combinatie
dient dan op het onderstel te
worden geplaatst.

Let op: de Comfortunit Artic kan
alleen op de WHR 930 Luxe! Voor
meer informatie over de
Comfortunit Artic zie het
desbetreffende hoofdstuk.

Filterbox:
De filterbox is ontwikkeld voor
woningen waarin extra filtering van
de toevoerlucht gewenst is. De
filterbox wordt geplaatst in het
toevoerkanaal van een
balansventilatiesysteem en wordt
uitgerust met een fijnstoffilter. In
het warmteterugwinapparaat wordt
de toevoerlucht gefilterd op grove
stofdeeltjes. Extra plaatsing van de
filterbox zorgt ervoor dat minimaal
80% van alle fijnstofdeeltjes wordt
afgevangen.
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Afmetingen
In de figuur op de volgende pagina
zijn de afmetingen in mm af te
lezen.
zie afbeelding 0.1.

zie tabel 0.1.
zie tabel 0.2.

Afbeelding 0.1
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Opties basis/luxe uitvoering
Opties WHR 930 Basis WHR 930 Basis RF
Bediening 3 standenschakelaar SA 1-3V (230V) 3 standenschakelaar SA 1-3V (230V)

3 standenschakelaar Flash SAI 1-3V (230V + zwakstroom) 3 standenschakelaar Flash SAI 1-3 (230V + zwakstroom)
Badkamer schakelaar (2 aderig zwakstroom) Badkamer schakelaar (2 aderig zwakstroom)

Radiografische bediening RFZ (batterij)
Elektrische aansluiting WHR 230 Volt Perilex 230V Randaarde
Filter/storing waarschuwing op WHR op WHR

op Flash SAI 1-3V op RFZ
PC aansluiting (via SUB-D9/RJ-45) RJ-45 RJ -45
Aansluiting filter en storingswaarschuwing op printplaat in de unit op printplaat in de unit
Aansluiting badkamerschakelaar op printplaat in de unit op printplaat in de unit
Aansluiting voor CombiFlow CombiFlow

tabel 0.1

Opties WHR 930 Luxe WHR 930 Luxe RF WHR 930 Luxe + ARTIC
Bediening 3 standenschakelaar 3 standenschakelaar Badkamerschakelaar

SA 1-3V (230V) SA 1-3V (230V) (2 aderig zwakstroom)
3 standenschakelaar 3 standenschakelaar CC-Luxe (4 aderig zwakstroom)
Flash SAI 1-3V (230V+ zwakstroom) Flash SAI 1-3V (230V + zwakstroom)
Badkamerschakelaar Badkamerschakelaar
( 2 aderig zwakstroom) (2 aderig zwakstroom)
CC-Ease (4 aderig zwakstroom) CC-Ease

Radiografische bediening RFZ (batterij)
Elektrische aansluiting WHR 230V Randaarde 230V Randaarde 2x230V Randaarde
Filter/storing waarschuwing op WHR op WHR op WHR

op CC-Ease op CC-Ease op CC Luxe
op RFZ

PC aansluiting (via SUB-D9/RJ-45) SUB- D9 SUB- D9 SUB- D9
Aansluiting filter en storingswaarschuwing aansluitstrip op de unit aansluitstrip op de unit aansluitstrip op de unit
Aansluiting badkamerschakelaar aansluitstrip op de unit aansluitstrip op de unit aansluitstrip op de unit
Aansluiting voor Naverwarmer Naverwarmer Naverwarmer

Aardwarmtewisselaar Aardwarmtewisselaar Sensoren (4x0-10V)
Sensoren (4x0-10V) Sensoren (4x0-10V) Ventilatoren uitschakelen
Ventilatoren uitschakelen Ventilatoren uitschakelen Filterwaarschuwing extern filter
Filterwaarschuwing extern filter Filterwaarschuwing extern filter Openhaardregeling*
Openhaardregeling* Openhaardregeling* *(n.v.t. voor NL markt)
*(n.v.t. voor NL markt) *(n.v.t. voor NL markt)

tabel 0.2
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WHR 930
Stand Instelling Capaciteit Druk Opgenomen Opgenomen Cos Geluidsniveau Gewicht

percentage Qv P st vermogen stroom Afvoer dB(A) Toevoer dB(A)
% m³/h Pa Wel A (-) dB(A) dB(A) kg

WHR 930
(1) 15 40 4 10 0.08 0.50 34 32 37
(2) 30 100 20 17 0.13 0.57 37 45
(3) 40 140 40 27 0.21 0.56 43 53
(4) 50 180 65 44 0.35 0.55 47 59
(5) 60 225 100 70 0.55 0.55 52 64
(6) 70 260 140 105 0.81 0.56 54 68
(7) 80 300 175 145 1.00 0.58 57 71
(8) 90 325 215 196 1.42 0.60 59 74
(9) 100 350 240 243 1.77 0.60 61 75

WHR 930

m³/h

l/s

Pa

60

17

120

33

180

50

240

67

300

83

360

100

420

117

480

133

540

150

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

0

987654321
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Toevoergeluid
Ventilator Geluidsvermogen dB ref. 10¹² ־ W
Type Stand 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz
WHR 930 1 46 35 23 11 4 5 13
WHR 930 2 56 50 41 34 23 13 13
WHR 930 3 60 60 50 44 35 26 12
WHR 930 4 66 65 56 51 43 35 22
WHR 930 5 71 69 62 56 49 42 30
WHR 930 6 75 71 66 61 54 47 35
WHR 930 7 77 74 69 64 58 52 40
WHR 930 8 78 76 72 68 61 55 43
WHR 930 9 79 76 74 69 62 57 45
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Accessoires en regel- en
schakelapparatuur
Voor bijbehorende accessoires en
regel- en schakelapparatuur
verwijzen wij u naar de
desbetreffende hoofdstukken.
Hieronder treft u in tabelvorm een
overzicht aan.

Accessoires Pagina
Filterbox 150
Terugslagklep (RSK 150) 495
Ventilatieventielen luchttoevoer (STH) 505
Ventilatieventielen luchtafvoer (STB / overspraakdemper SGD) 509
Ventilatieventielen luchtafvoer (STC / overspraakdemper SGD) 513
Ventilatieventielen luchtafvoer (STK) 515
Ventilatieventielen luchtafvoer (STV) 519
Keukenbox (SKB) 523
Motorloze wasemkap (WK) 525
Hybride schouw (ExSense) 527
Geluiddempende slang (SFD) 582

Regelapparatuur Pagina
Radiografische besturing (RFZ) 465
Standenschakelaar (SA 1-3V, SA 0-3V, SAI Flash, badkamerschakelaar) 467
CO2-sensor 495
ComfoControl Ease (voor luxe uitvoering) 497
Comfocontrol Luxe (voor luxe uitvoeringen) 499
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703
Perilex
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SPAANPLAAT VOOR
BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

Nummer: 30850/05
Uitgegeven: 2005-09-01
Vervangt: 30850/05 (2005-07-01)

Fabriek teProducent
N.V. Spano (a Spanogroup company)
Ingelmunstersteenweg 229
B-8780 OOSTROZEBEKE
België
Tel. (+32) 56 66 70 21
Fax (+32 ) 56 66 82 25
E-mail: sales@spano.be

Importeur
Verkoop Spanogroup
Kok Houtagenturen B.V.
Geeresteinselaan 1
3931 JA WOUDEN BERG
Tel. (033) 285 92 00
Fax (033)2859201
E-mail: info@kok-houtagenturen.nl

Verklaring van SKH

Dit productcertificaat is op basis van BRL
Certificatie.

101 "Spaanplaat" afgegeven door SKH, conform het SKH Reglement voor

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde spaanplaat bij voortduring
aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s) voldoet, mits het voorzien is van het hieronder
afgebeelde KOMO@-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

SKH verklaart, dat het gecertificeerde spaanplaat in zijn toepassingen onder bovengenoemde voorwaarden voldoet aan de
van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit.

Voor de erkenning door de Minister van VROM wordt verwezen naar het "Overzicht van erkende Kwaliteitsverklaringen in de
bouw" zoals weergegeven op de website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl

Voor SKH R. Wigboldus, directeur

Gebruikers van dit productcertificaat wordt om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is.

Dit productcertificaat bestaat uit 5 bladzijden.

Bouwbesluit
draagt CE

@ is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit

Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Bezoekadres:
'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postadres:
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 453425 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 2610 Website: http://www.skh.org
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BOUWBESLUITINGANG
Nr Afdeling Grenswaarde I

beoalin~smethode
Prestatie volgens
kwaliteitsverklarinn

Opmerkingen i.v.m.
toerJassinn

2.1 Algemene sterkte in

gebruikssituatie

-
Prestatie van het
spaanplaat in de toepassing
is niet beoordeeld; door
constructeur te bepalen

- -
Voor karakteristieke
waarden van de
mechanische
eigenschappen wordt
verwezen naar NEN-EN
12369-1 met als aanvulling
voor vloerplaten tabel
onder punt 3 van dit
nroductcertificaal

2.12 Beperking ontwikkeling
van brand

Klasse 1, 2, 3 of 4, volgens
NEN 6065, dan wel ten
minste brandklasse D
volgens NEN-EN 13501-1

Dikte 0: 9 mm, klasse D
Dikte < 9 mm, klasse F
Platen van de typen

i Hydroflam en Spano
! Antivlam voldoen aan

klasse B.
2.15 Beperking ontstaan

van rook
Dikte ~ 9 mm,
rookklasse s2
Dikte < 9 mm, geen waarde

bekend.

Rookdichtheid ~ 10 m"'-;-
< 5 4 m-1 of < 2 2 m-1- , - ,
volgens NEN 6066, dan wel
minimaal rookklasse s2
volnens NEN-EN 13501-1

3.15
-

Volgens voorschriften
ministeriële regeling

Formaldehyde klasse E1

bepaald volgens
NEN-EN 120

Beperking toepassing
schadelijke materialen

fg. KOMO.

~ Maalgel/end'
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PRODUCTSPECIFICATIE1

1.1 Onderwerp
Spaanplaat voor bouwkundige toepassingen in de klassen P4 en P5 voor constructieve toepassingen en de
klassen P1 en P2 voor niet constructieve toepassingen.

1.2

Plaats van het merk: duidelijk zichtbaar op elke geleverde plaat.

1.3 Productspecificatie
De productspecificatie bevat ten minste de afmetingen, volumieke massa, aanduiding E1

Spaanplaat voor bouwkundige-toepassingen, constructieve toepassing

Klasse
naar
EN
312

Nominale
dikte

(mm)

Densiteit
(kg/m3)

OmschrijvingPlaattype

Standaard spaanplaat voor bouwkundige doeleinden en
toeoassinQ in droQe omstandiaheden

Spano bouw P4 6-32 680 - 800

670 - 720Qualirack
tiaar

P4 16 - 25 Vloerplaten voorzien van tand en groef. (toepassing droge

omstandigheden)
Kunnen r,eschuurd of onneschuurd zijn
Spaanplaat voor bouwkundige doeleinden en toepassing in
droge omstandigheden, met een maximum formaldehyde

ehalte van 3 m
Standaard voch eren e spaanp aa voor ouw un Ige
doeleinden en toeoassinf1 in vochtif18 omstandinheden

NS 2000 P4 6-25 680 - 800

rP5 6-32 680 - 800Spa no V313

16 - 25 670 - 720
-

Ongeschuurde platen en kunnen voorzien worden van tand
en nroef (toeoassin'1 in vochtine omstandinheden)

Durélis
Pol)ulair

P5

Du~élis Floor Ips 16 - 25 670 - 720
.

Vloerplaten voorzien van tand en groef. (toepassing vochtige
omstandigheden)
Kunnen neschuurd of onneschuurd zijn

Naturspan-O Ips 6-25 680 - 800

Betonspan P5 10 - 25 700 - 740

Spaanplaat voor bouwkundige doeleinden en toepassing in
vochtige omstandigheden, met een maximum formaldehyde

ehalte van 2 m
Spano V313 spaanp aa me amlnop as I m le an wor en
toe ladde betonbekistin
Bran - en voc erende spaanplaat voor bouwkundige

doeleinden en toepassing in vochtige omstandigheden
Eurooese brandklasse EN 13501-1 :2002: B - s2 dO

Hidroflam P5 10 - 25 740 - 800

I Structurele spaanplaat voor zwaar belaste platen voor
I dragende toepassingen voor gebruik in vochtige
lomstandinheden

SpanG-SB7 P7 8-32 720 - 800

u- KOMO.
Iwel Maatoevend voor de bouw
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Spaanplaat voor bouwkundige toepassingen, niet-constructieve toepassing1---
I Klasse I

naar
EN
31?
P1

Nominale Densiteit
dikte (kg/m3)

(mm)

Omschrijving

Spano light

Qualirack light

6-38 620 - 740 Geschuurde spaanplaat met lage dichtheid voor algemene
toe assin en

; 620 - 740 Ongeschuurde spaanplaat met lage dichtheid voor algemene

toepassinqen

. ,

P1 6-38

Spano
~t:=lnr1:=1rr1

TP2 6-38 1640 - 770
" -

Geschuurde spaanplaat met normale dichtheid voor
algemene toepassingen, inclusief meubels.

Spa no
Antivlam

9-25 700 - 780 Brandvertragende standard spaanplaat
Europese brandklasse EN 13501-1:2002: B -s2, dO
Vlam uitbreiding: klasse I volgens NEN 6065
Vlamoverslag: klasse I volgens NEN 6065
Brandvoortplanting: klasse I volgens NEN 6065
Rookdichtheid: 3,7 m-1 volgens NEN 6066
Inbrandsnelheid: 0,5 mm!min

~

9 -18 1860 - 900
-

Spa no

Antivlam class
n

Speciale brandvertragende spaanplaat voor de Engelse
markt (Fire propagation test BS 476: Part 6: 1989)
Eurnn~se brandklasse EN 13501-1 :2002: B - s2, dO

~ -'

i Alle bovengenoemde plaattypes voldoen aan de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO

productcertificaat voor spaanplaat en voldoen aan de E1 norm (perforator EN 120, maximum 8 mg formol/100
I qram droQe soaanolaat

2 PRESTATIES

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Prestaties uit het oogpunt van veiligheid

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1

Sterkte bouwconstructie; BB-art. 2.1
De karakteristieke waarden van de mechanische eigenschappen van het Spaanplaat van klassen P4 en P5
staan vermeld in NEN-EN 12369-1 waarmee per project de prestatie door een constructeur kan worden
bepaald.

BEPERKING VAN ONTWIKKELING VAN BRAND; BB-Afd. 2.12

Bijdrage tot brandvoortplanting; BB-art. 2.91
De brand klasse van het Spaanplaat behoort, bepaald overeenkomstig:
NEN-EN 13501-1, tot brand klasse 0 voor platen voor 9 mm en dikker en brandklasse F voor platen dunner dan
9mm.

BEPERKING VAN ONTSTAAN VAN ROOK; BB-Afd. 2.15

Rookdichtheid; BB-art. 2.125
De rookklasse van het Spaanplaat, bepaald overeenkomstig: NEN-en 13501-1, behoort tot rookklasse S2 voor
platen van 9mm en dikker. Voor platen dunner dan 9 mm is geen rookklasse bekend.

2.2

2.2.1

Prestaties uit het oogpunt van gezondheid

BEPERKING TOEPASSING SCHADELIJKE MATERIALEN; BB-Afd. 3.15

Toepassing schadelijke materialen; BB-art. 3.106
Het formaldehydegehalte van de platen bepaald overeenkomstig NEN-EN 120 is s 8 mg per 100 gram droge
stof. Platen van het type Naturspan-O hebben een formaldehyde gehalte van s 2 mg per 100 gram droge stof.

I~' KOMO.w. Maatgevend voor de bouw



SPAANPLAAT VOOR BOUWKUNDIGE TOEPASSINGEN

3 OVERIGE PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Onderstaande tabel vermeldt prestaties van vloerplaten

Vloerplaten geëvalueerd volgens EN 1195: 1997 en EN 12871: 2001

Dikte
~

18
18
18
22
22
22
18
22

22"
25
25

22"
22
25
25

R (daN/mm)

34,2
58,1
79,1
50,7
81,7
112,6
39,1
56,7
70,7
61,2
74,3
52,6
69,7
47,6
814

Fser (daN)

388
401
389
389
436
485
271
312
370
467
541
273
369
344
388

Fmax (daN) Valproef

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Plaattype klasse

P7
P7
P7
P7
P7
P7
P5
P5
P5
P5
P5
P4
P4
P4 I
P4 I

Afstand
steunpunt (mm'

I SlJanO-SB7 610
488
406
610
488
406
610
610
488
680
510
610
488
680
510

404
448
451
414
475
509
294
333
389
480
541
289
385
358
425

4 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

4.1 Aflevering
Bij aflevering inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen
met:

N.V. Spano (a Spanogroup company)

en zo nodig met:

de certificatie instelling Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium',
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159,6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 2610 Website: http://www.skh.org

4.2 Productcertificaat
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van
het volledige productcertificaat.

4.3 Geldigheidscontrole
Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org.

n- KOMO.
~ Maatgevend voor de bouw















KOMO@ productcertificaat Nummer
Uitgegeven
Geldig tot
Vervangt
Datum 1" uitgifte :

IKB1623/08
2008-12-04
onbepaalde tijd
IKB1623 d.d. 2007-11-21
1995-01-31

Gipskartonplaat

Typen: Standaard, Predeco, Plank, Novlam, Hydro,
Hydrovlam, Stuc

~~~
PRODUeTS
RvA COla

VERKLARING VAN IKOB-BKB

Dit productcertificaat is afgegeven door IKOB-BKB op basis van BRL 1009 d.d. 2006-03-17,

conform het IKOB-BKB Reglement voor Attestering en Certificatie.

IKOB-BKB verklaart dat de door de producent vervaardigde gipskartonplaten aan de in deze

kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het

KOMOlll-merk op de wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring.

Dit certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de

website van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) www.bouwkwaliteit.nl en is daarmee een door de

minister van VROM erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig art. 1.1.j van de woningwet en art.

1.6 van het Bouwbesluit.

Dit is een digitale versie van het oorspronkelijke
certificaat; gebruikers van deze kwaliteitsverklaring
wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of
dit certificaat nog van kracht is.

Leverancier/producent
Lafarge Gips BV
Oosterhom 32 - 34
9936 HO Farmsum
Postbus 45
9930 AA Delfzijl
Tel. (0596) 64 93 00
Fax (0596) 61 71 88
Email: gipsinfo@lafargegips.nl
Website: www.lafargegips.nl

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 pagina's

~

,..
• •1[. .I~.IIQJ

@ is een collectief merk van Stichting 8ouwkwaliteit.

Bouwbesluit
is voorzien van CE

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

http://www.bouwkwaliteit.nl
mailto:gipsinfo@lafargegips.nl
http://www.lafargegips.nl
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BOUWBESLUITINGANG

Nr afdeling grenswaarde I bepalingsmethode prestaties volgens opmerkingen i.v.m. toepassing
kwaliteitsverklaring

2.12 Beperking van Brandklasse bepaald volgens NEN Gipskartonplaten ~ 9,5 mm Voor het gebruik in zijn
ontwikkeling van brand 6065, dan wel NEN-EN 13501-1 voldoen aan de zichtzijde aan toepassing moet het gehele

klasse A2. systeem worden beoordeeld
Gipskartonplaten < 9,5 mm
voldoen aan de zichtzijde aan
klasse B

2.15 Beperking van het Rookdichtheid bepaald volgens NEN Rookdichtheid gipskartonplaten Voor het gebruik in zijn
ontstaan van rook 6066 dan wel NEN-EN 13501-1 is aan de zichtzijde kleiner dan toepassing moet het gehele

2 m". klasse s1 systeem worden beoordeeld

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

Certificaatnummer

)
) (volgens een van nevenstaande voorbeelden)
)

Verplichte aanduidingen:
- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Plaattype;
- Productiedatum;
- KOMO-merk en certificaatnummer IKB1623.

Plaats van het merk: op iedere plaat

Certificaat
nr.IKB1623

TECHNISCHE SPECIFICATIE Typen: A (Standaard, Predeco, Plank), H2 (Hydro), OF (Novlam), DFH2 (Hydrovlam) en P (Stuc)

De gipskartonplaten zijn conform BRL 1009 "Gipskartonplaat"

Typen
A
o
F

H

P

Standaard gipskartonplaat met zichtzijde
Gipskartonplaat met vastgelegde dichtheid
Gipskartonplaat met verhoogde kernsamenhang
bij hoge temperaturen
Geïmpregneerde gipskartonplaat met vertraagde
wateropname

= Gipskartonplaat geschikt voor stucadoorsgips

Vorm en samenstelling
Rechthoekige vlakke platen die zijn vervaardigd van gips.
houtvezels en hulpstoffen. De platen worden standaard
geleverd met langs kanten zoals onderstaand.

Langskanten

V"l1e kant (VK)

c-----------
Hall ronde afgeschuinde kant (HRAK)

Afg.-scJlUinde !wnt (AK)

(
H.lIf ronde kant (HRK)

Ronde kanl (RK)

'.

FaCt't kant (FK)

k:--';- KOMO.
••...• Maatgevend voor de bouw. Nadruk verboden

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.



KOMO@ productcertificaat
Gipskartonplaat

Nummer:

Uitgegeven:

IKB1623108

2008-12-04

pagina 3

Afmetingen, BRL 1009 artikel 4.4.1 en 4.4.2
Dikte: 6,25, 9,5, 12,5, 15, 18, 20, 25 mm
Lengte: volgens leveringsprogramma
Breedte: 600, 625, 1184, 1200, 1225 mm
Maximaal toelaatbare afwijkingen

lengte: +0, -5 mm; type P +0, -6 mm
breedte: +0, -4 mm; type P +0, -8 mm
dikte: :l: 0,5 mm; type P :l: 0,6 mm
haaksheid: 2,5 mm/m'

Kantafwerking afgeschuinde kant, BRL 1009 artikel 4.4.3
De diepte en breedte van de kantafwerking van de afgeschuinde
en halfronde afgeschuinde kant voldoet aan de gestelde eisen
Toelaatbare waarden

Diepte AK: 0,6 - 2,5 mm
Breedte AK: 40 - 80 mm

Breuklast, BRL 1009 artikel 4.5.1
De gemiddelde breuklast voldoet aan de eisen.
Minimale waarden [in N] per richting voor plaattypen A, 0 en H:

Dikte [mm] 9,5 12,5 15,0 andere diktes
Longitudinaal 400 550 650 43*t
Transversaal 160 210 250 16,8*t

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Minimale waarden [in N] per richting voor plaattypen P:
Dikte [mm] 6,25 / 9,5 12,5
Longitudinaal 180 235
Transversaal 125 165

Stabiliteit, BRL artikel 4.5.3. type F
De stabiliteit van de gipskartonplaten voldoet aan de eisen.

Dichtheid, BRL 1009 artikel 4.6.1 type D
De dichtheid van de gipskartonplaten bedraagt tenminste
800 kg/m3•

Vochtgehalte, BRL 1009 artikel 4.6.2
Het gemiddelde vochtgehalte bedraagt niet meer dan 2,0%
(m/m).

Wateropname, BRL 1009 artikel 4.6.3 type H2
De gemiddelde wateropname bedraagt maximaal 10% (m/m).
De wateropname van het oppervlak is niet meer dan 180g/m2

•

Schadelijke stoffen, Cadmium besluit
Het cadmiumgehalte in de gipskartonplaat is minder dan 2 ppm
en voldoet hiermee aan de gestelde eis in het Cadmiumbesluit.

1. Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

2 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
Lafarge Gips BV en zo nodig met
IKOB-BKB BV.

3. Voor opslag en transport wordt gewezen op de voorschriften van de producent.

De producten zijn bedoeld om te worden toegepast, daar waar extra stootvaste wanden zijn vereist.
Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals
vermeld in de geldende technische documentatie van La/arge Gips BV of het betreffende attest.

1['0 KOMO.lw_e Maatgevend voor de bouw. Nadruk verboden
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij JKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.



Scheuten warmtereflecterend drievoudig isolatieglas

Trisolide® Superplus

Productnaam Trisolide® Superplus G Trisolide® Superplus K
Type SSN Plus 1.1 SSN Plus 1.0
Glasopbouw (# = coatingpositie) 4# - [spouw] - 4 - [spouw] - #4 4# - [spouw] - 4 - [spouw] - #4
Kleurindruk Neutraal Neutraal

Daglicht
Lichttransmissie (τv) (%) 72 61
Buitenlichtreflectie (ρv;buiten) (%) 15 26
Binnenlichtreflectie (ρv;binnen) (%) 15 26

Kleurweergave-index (Ra)
Doorzicht (%) 96 95
Reflectie buiten (%) 95 88

Zonlicht / Energie
Directe energietransmissie (τe) (%) 42 33
Directe energiereflectie (ρe;buiten) (%) 29 42
Energie absorptie buitenruit (αe) (%) 18 17
Energie absorptie middenruit (αe) (%) 5 4
Energie absorptie binnenruit (αe) (%) 6 4
Totale energietransmissie (g) (%) 50 39

Thermische isolatie, U-waarde
spouw 9 mm + Argon gasvulling (2x) (W/m2K) 0,9 -
spouw 10 mm + Argon gasvulling (2x) (W/m2K) 0,8 -
spouw 12 mm + Argon gasvulling (2x) (W/m2K) 0,7 -
spouw 14 mm + Argon gasvulling (2x) (W/m2K) 0,6 -
spouw 18 mm + Argon gasvulling (2x) (W/m2K) 0,5 -

spouw 12 mm + Krypton gasvulling (2x) (W/m2K) 0,5 0,4

Technische specificaties

Optische en isolerende eigenschappen zijn gebaseerd NEN-EN 1096, NEN-EN 410 en NEN-EN 673.
Lichttechnische of energetische specificaties zijn aan toleranties onderhevig. U kunt deze opvragen bij onze verkoopafdelingen.

Door de goede isolerende werking kan er sprake zijn van condensatie aan de buitenzijde van de beglazing. 
Bij drievoudig isolatieglas kan op basis van druk- of temperatuursverschillen sprake zijn van een verstoord reflectiebeeld.

www.scheuten.com see it. feel it
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Garantie Certificaat
algemene garantieclausule isolide®

Isolide®
 i s o l a t i e g l a s

Scheuten Glasgroep bv | P.O. Box 22 | NL 5900 AA Venlo

1  Door Scheuten Glasgroep bv wordt, met inachtneming van de hiernavolgende 

bepalingen, gegarandeerd dat gedurende tien jaar, gerekend vanaf de productie-

datum van de Isolide® isolatieglas-eenheid (of indien dit niet meer dan 30 dagen 

later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, dan wel een 

onafwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting 

van de glasplaten aan de spouwzijde als gevolg van een gebrek aan de Isolide® 

isolatieglas-eenheid.

2  De onder 1 genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarde dat de plaat-

sing van het Isolide® isolatieglas in Nederland voldoet aan:

  a  De eisen gesteld in de Nederlandse norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 

3577 of vervangbladen hiervan.

  b  Andere dan onder a genoemde plaatsingsvoorschriften mits door Scheuten 

Glasgroep bv schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijk- 

waardig, dan wel kwalitatief beter dan de onder a genoemde plaatsingsvoor-

schriften.

  De afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn  van alle plaatsings- en onderhouds-

voorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de 

hoogte te hebben gebracht. 

3  Uitgesloten van de garantie is alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:

 a  het niet spanningsvrij geplaatst zijn van de ruiten, alsmede bouwtechnische 

oorzaken zoals verzakking van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning 

  in het glas voordoet;

 b  vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke 

oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder 

begrepen);

 c  mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of 

bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;

 d  het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerende dubbel-

glaseenheid (beplakken met folie aan één van beide zijden van de eenheid of 

het aanbrengen van schilderwerk op het glas aan één van beide zijden van de 

eenheid daaronder begrepen);

 e  onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de spon-

ningsafdichting; het onderhoud dient te voldoen aan de eisen gesteld in de 

NPR 3577 en eventuele vervangbladen hiervan, alsmede aan de eisen gesteld 

in de OAD’81 (Onderhoud Afdichting Dubbelglas) en eventuele vervangbladen 

hiervan;

 f  blootstelling aan chemische invloeden en/of agressieve reinigingsmiddelen, 

  die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten;

 g  thermische oorzaken, d.w.z. breuk of beschadiging als gevolg van spanning, 

die is ontstaan door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid 

waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan;

 h  toepassing van materialen voor constructie, verduurzaming, afwerking of 

afdichting van de ramen, deuren of kozijnen (specifiek kitten), die de geschikt-

heid van het isolerend dubbelglas in de gebruikte toepassing verminderen;

 i  directe contacten van materialen met de isolatieglaskit behoudens de nood-

zakelijke contacten van beglazingsblokjes en stelblokjes, mits de materiaal-

keuze voor de blokjes conform NPR 3577 is uitgevoerd.

4 Geen garantie wordt verleend voor:

 •  eenheden met één of meer bladen figuur- of draadglas;

 •  eenheden met kruisroeden of Wiener-sprossen;

 •  eenheden bestemd voor niet-verticale plaatsing;

 •  eenheden met glas-in-lood of glas-in-koper in de spouw;

 •  eenheden bestemd voor industrieel gebruik en voor zwembaden;

 •  onvolkomenheden/afwijkingen in de Isolide®glas-eenheid, dan wel in de samen-

stellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in 

de Nederlandse normen;

 •  vertekening, zowel in doorzicht als in reflectie, als gevolg van eigenschappen 

inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekenin-

gen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuur-

verschillen en geografische hoogteverschillen;

 •  het zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van inter-

ferentie. 

5  In tegenstelling tot het onder 1 vermelde, wordt geen garantie verleend voor een-

heden, welke bestemd zijn voor rollend materieel.

6  De garantie houdt in dat indien binnen de garantietermijn vermindering van 

doorzicht optreedt, zonder dat één van bovenstaande beperkende of uitsluitende 

voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot het 

ter beschikking stellen van een zoveel als mogelijk identieke dubbelglaseenheid, 

alsmede tot vergoeding van plaatsingskosten met een maximum van €15,- per m2 

herleverd dubbelglas; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de 

resterende periode geldend voor de oorspronkelijke eenheid. Gevolgschade, d.w.z. 

alle schade die niet rechtstreeks op het geleverde glas betrekking heeft, komt niet 

voor vergoeding in aanmerking. 

7  Er zal geen garantie worden verleend indien en zolang geen volledige voldoening 

van de facturen van Scheuten Glasgroep bv heeft plaatsgevonden.

8  De garantieclaim moet te allen tijde ingediend worden via uw glasleverancier, 

zijnde diegene van wie u het glas heeft gekocht en wiens naam en adres op het 

garantiebewijs vermeld dienen te zijn. 

Scheuten Glasgroep bv wijst u op de verplichting deze garantie bij wederverkoop 

te verstrekken aan uw klanten en uw klanten te informeren de garantie aan de 

eindgebruiker te verstrekken. Slechts dan kan aanspraak worden gemaakt op 

garantie conform de bovenstaande voorwaarden. 

stempel leverancier



onderhoudsrichtlijnen isolerend dubbelglas

Omdat u isolerend dubbelglas in uw pand heeft laten plaatsen, ontvangt u deze hand-

leiding voor juist gebruik en onderhoud van uw ramen. Isolerend dubbelglas bestaat uit 

twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. De spouw tussen de ruiten is gevuld met 

lucht of edelgas, meestal Argon.

De eigenschappen van het isolerend dubbelglas die in stand moeten blijven zijn: 

•	 Lichtdoorlatendheid

•	 Doorzicht

•	 Warmte-isolatie

•	 Geluidsisolatie

•	 Veiligheid

•	 Regenwering

•	 Luchtdichtheid

•	 Esthetica

Door goed onderhoud en juist gebruik behoudt u tevens het recht op garantie. In deze 

handleiding wordt daarom ook ingegaan op de voorwaarden die van toepassing zijn 

voor het recht op de garantie.

Behoud	van	eigenschappen

Om zo lang mogelijk optimaal profijt te hebben van uw glas moeten de eigenschappen 

van de ruit in de oorspronkelijke staat worden gehouden. Vooral voor de lichtdoor-

latendheid, het doorzicht en de warmte-isolatie is het van belang dat de randafdichting 

van de spouw in goede staat is en blijft. Bij een lekke randafdichting kan namelijk vocht 

in de spouw komen waardoor het glas wordt aangetast en er een kans bestaat op 

condensatie in de spouw. Hierdoor wordt minder licht doorgelaten en vermindert het 

doorzicht. 

Daarnaast kan edelgas (dat mede voor de isolatie zorgt) uit de spouw weglekken. Glas 

met een coating kan vlekken gaan vertonen.

De randafdichting kan direct of indirect worden aangetast door vocht of ultraviolet licht 

ten gevolge van een slechte staat van verf- en kitwerk en houtrot. Daarnaast kunnen 

extreme thermische of chemische invloeden maar ook slecht functionerende draaiende 

delen oorzaak zijn van de afname van de kwaliteit van de randafdichting.

Onderhoud	verf-	en	kitwerk

De verf en de kit moeten in goede staat blijven. Het schilderwerk voorkomt indringing 

van vocht en rotten van het houten kozijn. De staat van het binnenschilderwerk is min-

stens net zo belangrijk als die van het buitenschilderwerk. In de winter wordt namelijk 

in de woning nogal wat waterdamp geproduceerd en deze damp wil naar buiten. Slecht 

geschilderde houten kozijnen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Onderweg conden-

seert het vocht vooral in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels 

waardoor het hout kan gaan rotten en mede daardoor kan de hoeveelheid vocht op de 

randafdichting van de beglazing toenemen. Het vochtgehalte in het kozijnhout mag 

maximaal 16% bedragen.

Het is nodig om tenminste éénmaal per jaar het schilderwerk en de kit (vooral van de 

onderdorpels) te inspecteren en bij te (laten) werken of te vernieuwen. Het is mogelijk 

hiervoor een lopend contract met uw schildersbedrijf af te sluiten. Het onderhoud dient 

te geschieden met neutrale, niet agressief inwerkende producten.

Het criterium voor de noodzaak tot herstel van de afdichtingvoegen is het functioneren 

van de kit of het droogbeglazingsprofiel. Indien onthechting plaatsvindt of openingen 

in de afdichtingvoegen ontstaan, kan vocht in de sponning komen. Tijdens controle 

moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van 

het droogbeglazingsprofiel nog steeds is gewaarborgd. Indien dit niet het geval is, dient 

herstel te worden uitgevoerd.

Herstel van de afdichtingvoeg van kit kan door middel van het aanbrengen van een 

driehoeksvormige voeg op de bestaande kitvoeg. Hiertoe wordt de defecte kitvoeg 

uitgesneden met een diepte van minimaal 3 mm.

Vervolgens worden de hechtvlakken droog, schoon en vetvrij gemaakt. De nieuwe 

kitvoeg moet dusdanig worden aangebracht  dat het hechtvlak op het glas minimaal 

5 mm breed is. 

Is herstelwerk alleen aan de onderdorpel noodzakelijk, dan dient de reparatievoeg ook 

tot een hoogte van 150 mm in de stijlen te worden aangebracht. Is de hechting van de 

kitvoeg totaal onvoldoende dan dient de bestaande glaslat te worden verwijderd en 

na schoonmaken opnieuw te worden aangebracht, dan wel te worden vernieuwd en 

opnieuw van een deugdelijke kitvoeg te worden voorzien.

Beglazing, die oorspronkelijk is uitgevoerd met een droogbeglazingsprofiel, moet bij 

herstel weer worden uitgevoerd met een overeenkomstig systeem. Indien de afdichting 

niet meer functioneert zal het profiel moeten worden vervangen door een gelijkvormig 

profiel. Ook als de hoeken niet goed aansluiten moeten de droogbeglazingsprofielen 

worden vervangen, daar anders indringing van vocht in de sponning mogelijk blijft.

Onderhoud	draaiende	delen

Slecht functionerende draaiende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de rand-

afdichting van het isolerend dubbelglas. Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen, 

moeten soepel draaien en eenvoudig te sluiten zijn. Door te trekken aan (of te duwen 

tegen) klemmende raamvleugels en deuren gaan de verbindingen tussen de stijlen en 

dorpels kapot met indringing van vocht tot gevolg.

Om de draaiende delen in goede staat te houden is het nodig om scharnieren, hef-

boompjes, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zonodig te reinigen, te 

oliën en bij te (laten) stellen.

Ventilatie	in	stand	houden

Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenzijde 

in het raam of kozijn, ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht. 

Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte.

Reinigen

Tenminste tweemaal per jaar moeten ramen en kozijnen worden gereinigd. Dit is 

niet alleen nodig voor een schone indruk, maar vooral ook voor het behoud van de 

constructie. Bij onvoldoende reiniging zullen de verbindingen en randen van aluminium 

ramen, het kit- en schilderwerk van houten ramen en het oppervlak van kunststof 

ramen worden aangetast door vervuiling.

Aanbevolen wordt om behalve het glas ook meteen het kozijn, de draaiende delen, de 

glaslatten, ventilatieopeningen en het hang- en sluitwerk te reinigen. Hierdoor zal de 

levensduur van het kozijn en het schilderwerk merkbaar worden verlengd en zullen de 

draaiende delen beter blijven functioneren. 

Bij het reinigen van het glas moet rekening worden gehouden met het feit dat zand een 

schurend effect heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. Voordat u het glas met 

een spons reinigt, is het dus aan te bevelen om eventueel aanwezig zand met veel water 

af te spoelen of te spuiten.

Voorts is het van belang om het glas niet te reinigen met schurende of agressieve 

middelen. De schurende middelen kunnen krassen veroorzaken op glas, aluminium 

en kunststof. De agressieve middelen kunnen de kit, de verflaag van houten ramen of 

de toplaag van aluminium of kunststof ramen aantasten. Ook de levensduur van de 

randafdichting van het isolerend dubbelglas kan hierdoor negatief worden beïn-

vloed. Geschikt voor het reinigen van alle soorten ramen en deuren zijn de neutrale 

vaatwasmiddelen voor de hand (dus niet de middelen voor de vaatwasmachine). Altijd 

afspoelen met schoon water. 
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1  Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van de heer J. de Booij te Tollebeek heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema 
& Partners B.V. een geotechnisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouw van een 
woning aan de Jousterweg 142 te Oudehaske. 

1.2 Kwaliteitswaarborg 

Het onderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en 
milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Wiertsema & Partners voldoet aan de 
veiligheidsmanagementnorm VCA**. 

1.3 Toelichting 

De resultaten van dit geotechnisch onderzoek zijn gebaseerd op de aan ons verstrekte opdracht 
en de in dit rapport beschreven uitgangspunten. De gerapporteerde resultaten van het onderzoek 
mogen alleen worden gehanteerd voor het doel die in de opdracht is beschreven. 

2  Sonderingen 

2.1 Werkzaamheden sonderen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 19 december 2012 met een sondeerwagen en hebben 
bestaan uit: 
 
 2 sonderingen (code D) tot een diepte van maximaal 12 m- maaiveld;   
 1 sondering met meting van de plaatselijke kleef (code DKM) tot een diepte van maximaal  

12 m- maaiveld. 
 
De locaties van de sonderingen zijn aangegeven op de situatietekening in bijlage 1.  
 
De sonderingen met code D en (DKM) zijn verricht met de elektrische (kleefmantel)-conus.  
 
De sonderingen zijn verricht conform de NEN 5140 (Geotechniek, Bepaling van de 
conusweerstand en de plaatselijke wrijvingsweerstand van grond, elektrische sondeermethode, 
klasse 2). Eventuele afwijkingen van de verticaal van de sondeerstreng zijn gecontroleerd met 
behulp van een in de conus ingebouwde hellingmeter. 
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2.2 Handboring 

Om een beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de bovenste lagen en in de hoogte van de 
grondwaterspiegel is er een boring (B001) gemaakt. Het opgeboorde materiaal is in het veld 
geclassificeerd en aan de hand daarvan is het boorprofiel vastgelegd (zie bijlage 3). De locatie 
van de boring is aangegeven op de situatietekening in bijlage 1. 

2.3 Resultaten 

In bijlage 2 zijn de verkregen sondeerresultaten grafisch gepresenteerd waarbij de 
conusweerstand uitgezet is tegen de diepte in meters ten opzichte van Ref. Op de grafiek met de 
codering ‘DKM’ is tevens de plaatselijke wrijvingsweerstand aangegeven. Bij deze sondering is 
het wrijvingsgetal (plaatselijke wrijvingsweerstand uitgedrukt in % van de conusweerstand) 
opgegeven, hetgeen kenmerkend is voor de diverse grondsoorten. In de sondeergrafieken zijn de 
diepten gecorrigeerd voor de gemeten afwijking van de verticaal. 

3  Inmeting 

De onderzoekspunten zijn door ons bureau in het terrein uitgezet en gewaterpast met een 
nauwkeurigheid van 5 cm ten opzichte van een referentieniveau (Ref. = 0). Dit referentieniveau en 
de onderzoekspunten staan weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. De tabel X- en Y-
coördinaten is opgenomen in bijlage 4.   
 
Alle gegevens van de inmetingen en waterpassingen genoemd in deze rapportage zijn een 
momentopname en alleen te gebruiken voor het grondonderzoek. 
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Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

P/p : Puin

W/w : Water

I/i : Slib

T/t : Klinker

Blinde buis :

BK-00 :

BK-300 :

QS :

Filter :

Grondwaterst. :

Ongeroerd
monster

:Geroerd
monster

:
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(-0,26,-0,56); Matig fijn zand, matig humeus; zeer weinig roesthoudend,
wortelresten, geroerd; bruin/grijs
(-0,56,-1,16); Matig fijn zand, zwak humeus; zeer weinig roesthoudend,
wortelresten, geroerd; bruin/grijs
(-1,16,-1,66); Matig fijn zand; bruingrijs/grijs
(-1,66,-1,96); Matig fijn zand; (harde laag); bruin/donkerbruin
(-1,96,-3,06); Matig fijn zand, zwak siltig; bruin/geel

Project/Plaats Oudehaske Datum 19-12-2012 Ons kenmerk VN-57314-1
Opdrachtgever   X-coordinaat 188.023 Uw kenmerk  
Boormethode Edelmanboor Y-coordinaat 552.168 Boornummer  
Boormeester LM/JH KM  

 B001

Verticale as vertegenwoordigt de hoogte in m t.o.v. Ref.
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Bijlage 4
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 VN-57314-1   

 

Tabel X-, en Y-coördinaten 

Bij de waterpassing is als referentieniveau (Ref.=0) de put aangehouden, zoals is aangegeven op 
de situatietekening. 
 
Meetpunt X-coördinaten Y-coördinaten  (Ref +/- m) 

DKM001/B001 188.023 552.168 - 0,26 

D002 188.047 552.157 - 0,45 

D003 188.044 552.191 - 0,85 

    

Waterpeil 188.044 552.121 - 1,03 
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