
Algemeen

De definitieve plannen graag digitaal of op papier. Plaats van radiatoren en watertappunten exact te bepalen. Indien 
de plannen worden aangepast tijdens de werken, kan er een meerprijs worden aangerekend.   

Als de werken starten moet er een voorziening voor stroom zijn.

De nutsvoorzieningen / contracten ( water en gas ) dienen zo snel mogelijk in orde gebracht te worden, zodat we de 
installatie kunnen afwerken. Hou rekening met het feit dat er soms lange wachttijden kunnen zijn. 

Overal waar nodig moet een meterpas aanwezig zijn. De meterpas is een streep op de muur die 1 meter aangeeft 
boven de afgewerkte vloer.

Mogelijkheid tot parkeren. Indien betaalparking, worden de kosten doorgerekend naar de klant.

Controleer of u recht hebt op premies. Dien uw aanvraag tijdig in. Zie web site.

Keukenplan moeten worden bezorgd aan ons.

Plan badkamer meubilair moet worden bezorgd aan ons. 

Graag de waterteller dichtdraaien wanneer er niemand meer aanwezig is op de werf.  Verder de waterteller ook 
dichtdraaien uit voorzorg wanneer er aanpassingen gebeuren aan het leidingsysteem.                       

Wat te voorzien door elektricien?

1. Voeding voor regenwaterpomp voorzien. 220V. Kabel 3G / 2,5.

2. Voeding voor ventilatiegroep voorzien. 220V. Kabel 3G / 2,5.

3. Voeding voor condenspomp ( indien nodig.) 220V. Kabel 3G / 2,5.

4. Voeding voor ketel voorzien. 220V. Kabel 3G / 2,5. Afgezekerd met 16 Ampère.

5. Thermostaatkabel 3G / 0,75. Max 50m. De plaats van de thermostaat moet voorzien worden in het midden van de 
warmste leefruimte op borsthoogte. Hij mag niet worden geplaatst in rechtstreeks zonlicht of tocht. Bij voorkeur niet 
op een buitenmuur.

6. Kabel buitenvoeler 2G / 1,50. Max 35m. De buitenvoeler moet geplaatst worden op de noordkant van de woning.

7. Jaga radiatoren met DBE, voeding te voorzien achter elk toestel. Zie web site. 

8. Indien we gehinderd worden omdat onze vraag om voorzieningen niet tijdig in orde werd gebracht, zijn we 
genoodzaakt om een meerprijs aan te rekenen.

Voorzieningen die dienen in orde gebracht te 
worden door de bouwheer.

Zodra u weet wanneer de ruwbouw klaar is, gelieve ons zo snel mogelijk te contacteren. 
Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze web site 

www.loodgieter-sb.com


