
Checklist Omschrijving L R + 1F en 2F

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      x

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             x

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            x

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          x

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen                        x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   

1.2.4.A   EP en thermische isolatie                                   x

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan 

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwwerk t.o.v. peil                x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             x

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      x

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               x

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             x

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           x

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik         x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           x

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                x

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   x

1.2.4.G   Vluchtroutes (rookmelders)                                               x

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      x

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten

Woning vrijstaand



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      x

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             x

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           x

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       x

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            x

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              x

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            x

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       x

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          x

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen                     x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   x

1.2.4.A   EP en thermische isolatie                                   x

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        x

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan 

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwwerk t.o.v. peil       x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             x

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       x

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      x

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               x

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             x

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     x

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           x

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               x

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           x

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                x

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   x

1.2.4.G   Vluchtroutes                                                x

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      x

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten x

Woongebouw



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      x x

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             x

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       x x

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            x x

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          x x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              x

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          x x

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen                   x x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   

1.2.4.A   Thermische isolatie                                   x x

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan 

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwwerk t.o.v. peil           x x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      x

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               x

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             x x

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           x

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                x x

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   x x

1.2.4.G   Vluchtroutes (o.a. rookmelders)                                               x x

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      x x

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten

Vergroten woning



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen t.b.v. de welstand                         x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   

1.2.4.A   EP en thermische isolatie                                   

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan x

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwerk t.o.v. peil               x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   

1.2.4.G   Vluchtroutes                                                

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten

Dakkapel



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            x x

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          x x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          x x

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen                         x x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   

1.2.4.A   Thermische isolatie                                   x x

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan 

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwwerk t.o.v. peil                x x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               x x

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                x x

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   x x

1.2.4.G   Vluchtroutes                                                

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten

Bijgebouw



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      x

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             x

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          x

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen t.b.v. de welstand                         x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   

1.2.4.A   EP en thermische isolatie                                   x

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan 

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwwerk t.o.v. peil                x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             x

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      x

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               x

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             x

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           x

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                x

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   x

1.2.4.G   Vluchtroutes (o.a. rookmelders)                                                x

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      x

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten x

Recreatiewoning



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      x

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          x

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             x

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           x

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            x

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              x

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            x

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       x

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          x

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen t.b.v. de welstand                         x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   x

1.2.4.A   EP en thermische isolatie                                   x

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        x

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan 

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwwerk t.o.v. peil                x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             x

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       x

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      x

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               x

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             x

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     x

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             x

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           x

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                x

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   x

1.2.4.G   Vluchtroutes                                                x

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      x

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten x

Utiliteitsgebouw



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      x

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          x

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             x

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           x

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            x

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwwerk en terrein                          x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              x

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            x

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       x

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          x

1.2.4.U   Detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen t.b.v. de welstand                         x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   x

1.2.4.A   EP en thermische isolatie                                   x

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        x

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan 

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwwerk t.o.v. peil                x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             x

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       x

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      x

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               x

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             x

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     x

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             x

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               x

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           x

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                x

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   x

1.2.4.G   Vluchtroutes                                                x

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      x

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten x

Verzorgingstehuis-woonzorgcentrum



Checklist Omschrijving L R

1.2.4.W   Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften      

1.2.1.B   Aanduiding bestemmingen ruimten en gebouwen                 x x

1.2.4.X   Aanduiding vloerpeilen t.o.v. aansluitende terrein          x x

1.2.4.M   Aansluitpunten drinkwater- en warmwatervoorziening          

1.2.4.L   Aansluitpunten gas-, elektra- en waterleidingen             

1.2.1.E   Afmetingen perceel, bebouwd oppervlak en situering          x x

1.2.6.B   Afschrift Vergunning Wet Ziekenhuisvoorzieningen            

1.2.6.A   Afschrift of bewijs van aanvraag milieuvergunning           

1.2.6.C   Afschrift of bewijs van aanvraag monumentenvergunning       

1.2.6.D   Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning            

1.1       Algemene gegevens en bescheiden                             x x

1.2.1.C   Beoogde gebruik bouwerk en terrein                          x x

1.2.5.A   Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats   

1.2.4.F   Brand en rookcompartimentering                              

1.2.4.E   Brandveiligheid en rookproductie                            

1.2.5.B   Brandveiligheidsinstallaties en vluchtwegaanduidingen       

1.2.1.D   Bruto-inhoud en bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk     x x

1.2.4.C   Daglichttoetreding                                          

1.2.4.U   Detailering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen 

1.2.2.B   Detailtekeningen t.b.v. de welstand                         x x

1.2.4.Y   Draairichting beweegbare constructiedelen                   

1.2.4.A   EP en thermische isolatie                                   

1.2.6.F   Extra gegevens betreffende experimentele bouw               

1.2.4.S   Fietsenstalling bij utiliteitsgebouw                        

1.2.2.C   Foto´s t.b.v. de welstand                                   x x

1.2.6.G   Gegevens betreffende eventuele vrijstelling bestemmingsplan x x

1.2.1.H   Gegevens m.b.t. agrarische adviescommissie                  

1.2.1.I   Gegevens m.b.t. gemeentelijke leefmilieuverordening         

1.2.4.B   Geluidwering, nagalm                                        

1.2.2.A   Geveltekeningen t.b.v de welstand                           x x

1.2.4.O   Het weren van ratten en muizen                              

1.2.1.F   Hoogte bouwerk t.o.v. straatpeil en bouwlagen               x x

1.2.4.N   Inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen                 

1.2.1.G   Inrichting parkeervoorzieningen                             

1.2.5.C   Inrichting terrein m.b.t. opstelplaats brandweer e.d.       

1.1.H     Kwaliteitsverklaringen                                      

1.2.4.K   Leidingplan en aansluitingen riolering en HWA               

1.2.4.J   Lucht- en waterdichtheid scheidingsconstructies             

1.2.4.H   Noodstroomvoorzieningen en -verlichting                     

1.2.6.E   Onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid           

1.2.2.D   Opgave materiaal en kleurgebruik t.b.v. de welstand         x x

1.2.4.R   Opslag gevaarlijke stoffen bij utiliteitsgebouw             

1.2.4.V   Opstelplaats aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestel    

1.2.1.A   Plattegronden en doorsnedetekeningen                        x x

8.1.2.3A  Rapport asbestonderzoek                                     

1.2.4.Q   Ruimte tbv opslag huishoudelijke afvalstoffen               

8.1.2.2J  Sloopveiligheidsplan                                        

1.2.4.T   Toegankelijkheid van een bouwwerk                           

1.2.3.    Toets Constructieve gegevens                                

1.2.4.D   Ventilatievoorzieningen en aan- afvoer verbrandingsgassen   

1.2.4.G   Vluchtroutes                                                

1.2.4.I   Wateropname vloer, wand en plafond in sanitaire ruimte      

2.2       Wijze van aanleveren tekeningen                             x x

1.2.4.P   aanduiding gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimten

Ander bouwwerk


