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Maatvoering: 
Alle maatvoering in het werk te controleren door alle uitvoerende. De afme ngen van eventuele bestaande gebouwonderdelen zijn zo
waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afme ngen van de diverse ruimten,
wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of aangegeven op tekening. Enige afwijkingen blijven mogelijk. Hier dient bij
toekoms ge plannen rekening mee worden gehouden.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder
schri elijke toestemming van KAW architecten en adviseurs.
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Nie emin kunnen zij
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Alle exacte construc es in staal, hout, of gewapend beton, alsmede systeemconstruc es en noodoverstorten uit te voeren volgens opgave
constructeur.
Het geheel uitvoeren & opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschri en van de
plaatselijke nutsbedrijven, plaatselijk geldende we en & eisen, geldende NEN-normen.
Alle installa e voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen & voorschri en van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI
& telefonie.
Leveranciers & fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor bouwkundige onderdelen.
Exacte verwarmings- & warmwater installa e volgens EPC-berekening.
Exacte ven la evoorzieningen volgens ven la eberekening.
Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens quicscan brandveiligheid.
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