
- 1A05 - rijwoning 5,1m

dhe
Tekstvak
geen elektra wijzigingen

dhe
Tekstvak
- elektra in de achtergevel schuift mee

aja
Rechthoek

aja
Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

jve
Stempel

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 11.01.B

Keur, Kevin van der
Tekstvak
uitbouw 1,2 meter



- 1A05 - rijwoning 5,4m

dhe
Tekstvak
geen elektra wijzigingen
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- elektra in de achtergevel schuift mee
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Rechthoek

aja
Rechthoek
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Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

jve
Stempel

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 11.01.C

Keur, Kevin van der
Tekstvak
uitbouw 1,2 meter



- 1A13 - rijwoning 5,7m

dhe
Tekstvak
geen elektra wijzigingen

dhe
Tekstvak
- elektra in de achtergevel schuift mee
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Rechthoek
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Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

jve
Stempel

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 11.01.C

Keur, Kevin van der
Tekstvak
uitbouw 1,2 meter



- 1A06 - rijwoning 5,1m
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dhe
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dhe
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dhe
Tekstvak
- 1x extra lichtpunt plafond met aansluiting op de bestaande schakelaar- 2x extra dubbele wcd. Afstand wcd's tot de bouwmuur is gelijk als zonder uitbouw- elektra in de achtergevel schuift mee
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Rechthoek
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Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

jve
Stempel

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 11.02.B

Keur, Kevin van der
Tekstvak
uitbouw 2,4 meter



- 1A06 - rijwoning 5,4m

dhe
Tekstvak
- 1x extra lichtpunt plafond met aansluiting op de bestaande schakelaar- 2x extra dubbele wcd. Afstand wcd's tot de bouwmuur is gelijk als zonder uitbouw- elektra in de achtergevel schuift mee
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Rechthoek

aja
Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

jve
Stempel

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 11.02.C

Keur, Kevin van der
Tekstvak
uitbouw 2,4 meter



dhe
Tekstvak
- 1x extra lichtpunt plafond met aansluiting op de bestaande schakelaar- 2x extra dubbele wcd. Afstand wcd's tot de bouwmuur is gelijk als zonder uitbouw- elektra in de achtergevel schuift mee
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"
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Maat
"
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Rechthoek

aja
Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 11.02.C

Keur, Kevin van der
Tekstvak
uitbouw 2,4 meter
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Voor keuken en aansluitpunten
zie nultekening Keukenvision

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten 
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering 
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof Pijnacker

RW_5100 en 5400_Trapkast - 1A08

2020E031 O_VT_03

GR17-09-2020

1:50

concept

aja
Rechthoek

aja
Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 20.01

Keur, Kevin van der
Tekstvak
trapkast



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten 
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering 
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof Pijnacker

RW_5700_Dubbele openslaande deuren - 1A11

2020E031 O_VT_06

GR17-09-2020

1:50

concept

aja
Rechthoek

aja
Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 13.11

Keur, Kevin van der
Tekstvak
openslaande deuren pui kozijn achtergevel



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Deze tekening is onderdeel van de contractstukken. Bij verschillen tussen de tekst van de Technische Omschrijving en deze tekeningen prevaleert de tekst van de Technische Omschrijving. Maten zijn ca. maten 
in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden. De op deze tekening aangegeven maatvoering 
is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof Pijnacker

RW_5100 en 5400_Schuifpui - 1A04

2020E031 O_VT_02

GR17-09-2020

1:50

concept

aja
Rechthoek

aja
Rechthoek

jve
Rechthoek

jve
Typemachine
02.0437

Keur, Kevin van der
Tekstvak
optie 13.01

Keur, Kevin van der
Tekstvak
schuifpui t.p.v. openslaande deuren



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.01

020437 O_1.1

KKE21-04-2022

optie 15.01
samenvoegen slaapkamer 2 en 3

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.01

020437 O_1.2

KKE21-04-2022

optie 15.01
samenvoegen slaapkamer 2 en 3

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.03

020437 O_1.3

KKE21-04-2022

optie 15.03
inloopkast

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.03

020437 O_1.4

KKE21-04-2022

optie 15.03
inloopkast

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.04.01T

020437 O_2.1

KKE21-04-2022

optie 15.04.01T
vergroten badkamer

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen
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toevoer

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.09

020437 O_3.1

KKE21-04-2022

optie 15.09
zolderindeling - 1 onbenoemde ruimte

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen
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MV
toevoer

MV
toevoer

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.10

020437 O_3.2

KKE21-04-2022

optie 15.10
zolderindeling - 2 onbenoemde ruimten

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



MV afvoer

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.13

020437 O_3.3

KKE21-04-2022

optie 15.13
wasruimte op zolder

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 14.11

020437 O_3.5

KKE25-04-2022

optie 14.11
dakkapel voorzijde

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



14.01.2B 14.01.1B

14.01.3B

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 14.01B

020437 O_3.6

KKE21-04-2022

optie 14.01B
dakraam

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



14.01.3C

14.01.2C 14.01.1C

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 14.01C

020437 O_3.7

KKE21-04-2022

optie 14.01C
vlakke i.p.v. haakse aftimmering dakraam

standaard haakse aftimmering optie 14.01.1C/2C/3C haakse aftimmering

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



MV
toevoer

MV
toevoer

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 15.11

020437 O_4.1

KKE21-04-2022

optie 15.11
zolderindeling - slaapkamer splitsen in 2 slaapkamers

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



+vl 150

data/cai data/cai

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 21.70

020437 O_5.1

KKE21-04-2022

optie 21.70
uitbreidingspakket elektra begane grond

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



data/cai

data/cai

data/cai

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 21.72

020437 O_5.2

KKE21-04-2022

optie 21.72
uitbreidingspakket elektra eerste verdieping

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



data/cai

data/cai

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 21.73

020437 O_5.3

KKE21-04-2022

optie 21.73
uitbreidingspakket elektra tweede verdieping

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



zw

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 21.45

020437 O_5.4

KKE21-04-2022

optie 21.45
aansluitpunt t.b.v. zonwering

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



x x

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 22.11

020437 O_5.5

KKE21-04-2022

optie 22.11
Verplaatsen water en riool aansluitpunten keuken naar voorgevel
Alleen bnr 1 t/m 6, 10, 12 t/m 14, 17

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



60

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 22.12

020437 O_5.6

KKE21-04-2022

optie 22.12
Verplaatsen water en riool aansluitpunten keuken naar hal wand

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



4040

22.34 22.33

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 22.33 / 22.34

020437 O_5.7

KKE21-04-2022

optie 22.33 / 22.34
Aansluiting toekomstige wastafel / Uitstortgootsteen warm- en koudwater

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



MV afvoer

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 22.31

020437 O_5.8

KKE21-04-2022

optie 22.31
verplaatsen aansluitpunt WM / WD naar onbenoemde ruimte

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen



let op: draaikiepraam wordt kiepraam

project

onderdeel

werknr. fase/bouwdeel teknr.

formaat

schaal

gemaakt

gewijzigd

A3

versie.

Maten zijn ca. maten in centimeters, aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Onjuistheden en wijzigingen die voortkomen uit onze controleronde zijn voorbehouden.

De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden 
door kopers. Wij adviseren bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.

Tuindershof fase 2

optie 35.E01/E02/E03

020437 O_5.9

KKE25-04-2022

optie 35.E01/E02/E03

Plattegrond, gevelindeling en aansluitpunten 
installaties conform technische omschrijving 
en verkooptekeningen
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