Bouwbesluit 2012
Onderstaande eisen zijn bedoeld als minimale eisen, in de praktijk kan voor hogere waarden
worden gekozen.
Algemene sterkte van de bouwconstructie
Algemene sterkte bouwconstructie overeenkomstig artikel 2.1 t/m 2.8 Bouwbesluit.
Alle constructies volgens tekeningen en berekeningen constructeur.
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Openingen
De uitwendige scheidingsconstructie is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt
tegengegaan en heeft geen openingen groter dan 10 mm.
De gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie een scherm tot een
vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 600 mm. Dit scherm heeft geen
openingen die breder zijn dan 10mm.
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Ventilatie
Luchtverversing woningen middels natuurlijke toevoer- en mechanische afvoer
overeenkomstig artikel 3.28 t/m 3.36 Bouwbesluit:
- Toiletruimten >7 dm³/s
- Badruimten > 14 dm³/s
- Verblijfsgebieden 0,9 dm³/s per m² met een minimum van 7dm³/s
- Verblijfsruimten 0,7 dm²/s per m²met een minimum van 7dm³/s
- Ruimten met een opstelplaats voor een kooktoestel > 21dm³/s
- Liftschacht > 3,2 dm³/s per m² = 13,8dm²/s middels dakkap volgens nadere opgave
liftleverancier
- Stallingsgarage >3 dm³/s per m² = 264 x 3 = 792dm³/s = 2851 m³/h dmv. natuurlijke toevoer
middels wandroosters van uit de buitenruime nabij stramien 1-B/C en mechanische afvoer middels
ntb. dakventilator volgens nadere uitwerking installateur.
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Brandveiligheid
Sterkte bij brand overeenkomstig artikel 2.9 t/m 2.15 Bouwbesluit.
Brandveiligheid overeenkomstig afdeling 2.2, 2.8 t/m 2.13, 6.5 t/m 6.7, 7.1 en 7.2 Bouwbesluit.
Bijdrage brandvoortplanting constructieonderdelen (geen ramen en deuren) overeenkomstig NENEN 13501-1, brandklasse B. Rookdichtheid van aan binnenlucht grenzende materialen
overeenkomstig NEN-EN 13501-1, rookklasse s2.
Bijdrage brandvoortplanting trap overeenkomstig NEN-EN 13501-1.
Het dak is overeenkomstig NEN 6063 niet brandgevaarlijk.
Op elke verdieping een op de elektrische installatie aangesloten niet ioniserende rookmelder
volgens NEN 2555, artikel 6.21 Bouwbesluit.
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Trappen / Afscheidingen:
De trappen van de woonfuncties hebben overeenkomstig afdeling 2.5 aantreden van tenminste 220
mm en optreden maximaal 188 mm.
De trappen van de overige gebruiksfuncties (stallingsgarage/bergingen) hebben overeenkomstig
afdeling 2.5 aantreden van tenminste 185 mm en optreden maximaal 210 mm.
Een gemeenschappelijke verkeersruimte tbv. woonfuncties met trappen voor het overbruggen van
een hoogteverschillen van minder of gelijk dan 1,5 m¹ behoeven niet regenwerend te zijn.
(zie toelichting https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/479)
Vloerafscheidingen hebben een hoogte van tenminste 1.0 m¹, gemeten vanaf de vloer. Deze
afscheidingen hebben geen openingen met een doorsnede groter dan 100 mm.
Een afscheiding heeft, ter voorkoming van het overklauteren geen opstapmogelijkheden tussen 200
mm en 700 mm boven de vloer
Ter plaatse van ramen en kozijnen waarbij het hoogteverschil tussen de vloer en aangrenzende
vloeren of het terrein groter is dan 1 m¹ bevindt zich een doorvalbeveiliging op tenminste 850 mm,
of deze kozijnen zijn uitgevoerd met doorvalveilige beglazing. Bij afscheidingen ter plaatse van
ramen en kozijnen waar zich wel een opstapmogelijkheid bevind tussen de 200 mm en 700 mm
bevind zich een afscheiding tot tenminste 850 - 200 = 650 mm boven deze opstapmogelijkheid.
(zie details D-07 en D-08) (E.e.a.Overeenkomstig gelijkwaardige oplossing 2.17 van de Werkgroep
Gelijkwaardigheid)
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Installaties:
Posities warmtepomp installaties, mechanische ventilatie-unit en kooktoestel en wasmachine
conform tekening.
Aansluitmogelijkheden Water en elektra in meterkast overeenkomstig afdeling 6.2 en 6.3
Bouwbesluit.
Elektrische installatie overeenkomstig artikel 6.8 Bouwbesluit, NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1,
Meterruimte overeenkomstig NEN 2768, afmeting tenminste 750 x 310 mm.NEN-EN 50522 en
volgens de voorschriften energiebedrijf.
Waterinstallatie overeenkomstig artikel 6.11 t/m 6.14 Bouwbesluit, NEN 1006 en volgens de
voorschriften waterleidingbedrijf.
Bescherming tegen geluid van installaties, volgens afdeling 3.2 Bouwbesluit.
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Algemeen gebruik / Veiligheid:
Hoogteverschil tussen het begane grondpeil en het buitenterrein tpv toegangsdeur max. 20 mm.
De toegangsdeur van de appartementen en binnendeuren hebben een een vrije doorgang van
tenminste 850 x 2300 mm.
Toiletruimte, netto oppervlakte tenminste 0,9 x 1,2 m¹ bij een hoogte van 2,3 m¹.
Badruimte, netto oppervlakte tenminste 1,6 m2, minimum breedte 0,8 m1 bij een hoogte van 2,3
m¹.
Scheidingsconstructies van toilet- en badruimte zijn tot tenminste aan de in Artikel 3.13
aangegeven hoogte betegeld.
Indeling van de gevelelementen met betrekking tot inbraakpreventie overeenkomstig NEN 5096 en
NEN 5087. Hang- en sluitwerk overeenkomstig de produktenlijst van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen, inbraakwerendheid klasse 2.
Zicht vanuit de woning op buitenzijde voordeur middels raam of deurspion.
Bescherming tegen geluid, geluidwering overeenkomstig artikel 3.1 t/m 3.19 Bouwbesluit.
Bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie,
volgens afdeling 3.4 Bouwbesluit. Volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatiegeluidsniveau
van ten minste 30 dB.
Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van
een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32
dB.
Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een
verblijfsruimte naar en andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

Energiezuinigheid
Energiezuinigheid overeenkomstig artikel 5.1 t/m 5.7 Bouwbesluit.
Buitenbeglazing uitvoeren in isolerende beglazing.
Isolatiewaarden uitwendige scheidingsconstructie en beglazing volgens bepalingen in EPNberekening.
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