
	  

 
 
 
Specificaties basiswerkzaamheden uitbouw 
 
De volgende werkzaamheden zijn altijd inbegrepen in de basiswerkzaamheden voor elk type 
uitbouw. Hierdoor wordt een wind- en waterdichte uitbouw door ons gegarandeerd. 
 

• Eventuele vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele werkkraan; 
• De constructieberekeningen en bijbehorende werktekeningen; 
• Ontgraven van de fundering waarbij wij er van uitgaan dat een voldoende stabiele 

droge zandlaag op maximaal 900 mm onder peil aanwezig is; 
• Volledig aanbrengen van een geïsoleerde gewapende betonnen fundering/ vloer met 

vorstrand; 
• De binnenwanden worden uitgevoerd als prefab geïsoleerde 

houtskeletbouwelementen met een hoge Rc-isolatiewaarde welke aan de binnenzijde 
zijn afgewerkt met een 12,5 mm dikke gipsbeplating. Achter de gipsbeplating wordt 
over het gehele wandoppervlak een multiplex beplating opgenomen zodat er op 
iedere willekeurige positie iets aan de wand opgehangen kan worden; 

• De buitengevels worden traditioneel uitgevoerd in metselwerk in een bij de woning 
passende gevelsteen. Deze steen wordt vooraf aan u bemonsterd. Het metselwerk 
wordt uitgevoerd in hetzelfde metselwerkverband als de woning. Het voegwerk wordt 
uitgevoerd als platvol in een bijpassende voegkleur; 

• De dakconstructie wordt uitgevoerd als een prefab geïsoleerd 
houtskeletbouwelement welke aan de binnenzijde is afgewerkt met een 12,5 mm 
dikke gipsbeplating. Door de aanwezigheid van volledig achterhout kunt u 
bijvoorbeeld gordijnrails op iedere gewenste positie tegen het plafond schroeven 
zonder te boren. De dakbedekking wordt uitgevoerd in kunststof EPDM-folie op PIR-
afschotisolatie met een hoge Rc-isolatiewaarde. Langs de dakranden wordt een 
aluminium daktrim aangebracht; 

• Om een waterdichte aansluiting op de overgang van de bestaande woning naar de 
uitbreiding te garanderen, worden loodslabben door-en-door tot tegen het bestaande 
binnenspouwblad aangebracht; 

• De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in grijs PVC en heeft een vrije uitloop op 
maaiveldniveau; 

• Het gevelkozijn wordt fabrieksmatig vervaardigd en uitgevoerd in hardhout. Het 
gevelkozijn wordt standaard voorzien van in de spuitcabine aangebrachte grondverf. 
Op verzoek is grijze grondverf of blanke lak mogelijk; 

• Het hang- en sluitwerk wordt fabrieksmatig zoveel mogelijk ingefreesd en voldoet aan 
de eisen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW); 

• De beglazing wordt uitgevoerd in standaard HR++ isolatiebeglazing; 
• De dakranden worden afgetimmerd met multiplex Garantplex en voorzien van 

grondverf; 
• Als vloerafwerking wordt een cementdekvloer van ca. 50 mm dik aangebracht. Hierop 

kunt u laminaat, parket, vloerbedekking of vloertegels (laten) aanbrengen; 
• Alle bouwstoffen worden afgevoerd conform het afvalstoffenbesluit. 
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