
Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
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Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

VOORGEVEL
nieuwe toestand
schaal 1-50

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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  1. GEVELSTEEN: metselwerk lichtgrijs
  2. GEVELBEKLEDING: aluminium zwart
  3. BUITENSCHRIJNWERK: aluminium zwart
  4. DORPELS: blauwe steen
  5. DAKRANDEN: aluminium zwart
  6. AFVOERBUIZEN: aluminium zwart

MATERIALEN
GG: Gewone beglazing
GL: Gelaagde beglazing 
ZG: Zonwerende beglazing
ZL: Zonwerende gelaagde beglazing
VP: Aluminium paneel 
+MR: Muggenraam 

Alle ramen triple beglazing Ug: 0,6 W/m2K
Uf < 1,65 W/m2K
Gemiddelde volledig gebouw: Uw < 1,5 W/m2K
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
www.mekersbroekx.be
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Aanvraag omgevingsvergunning

20-08-2019

19006_BA_190820km

Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

LINKERGEVEL
nieuwe toestand
schaal 1-50

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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  1. GEVELSTEEN: metselwerk lichtgrijs
  2. GEVELBEKLEDING: aluminium zwart
  3. BUITENSCHRIJNWERK: aluminium zwart
  4. DORPELS: blauwe steen
  5. DAKRANDEN: aluminium zwart
  6. AFVOERBUIZEN: aluminium zwart

MATERIALEN
GG: Gewone beglazing
GL: Gelaagde beglazing 
ZG: Zonwerende beglazing
ZL: Zonwerende gelaagde beglazing
VP: Aluminium paneel 
+MR: Muggenraam 

Alle ramen triple beglazing Ug: 0,6 W/m2K
Uf < 1,65 W/m2K
Gemiddelde volledig gebouw: Uw < 1,5 W/m2K
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
www.mekersbroekx.be
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Mekers-Broekx
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Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

ACHTERGEVEL
nieuwe toestand
schaal 1-50

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

10
33

0
30

0

63
0

24
0

90
20

2
98

10
33

0
30

0

63
0

G_N_A

  1. GEVELSTEEN: metselwerk lichtgrijs
  2. GEVELBEKLEDING: aluminium zwart
  3. BUITENSCHRIJNWERK: aluminium zwart
  4. DORPELS: blauwe steen
  5. DAKRANDEN: aluminium zwart
  6. AFVOERBUIZEN: aluminium zwart

MATERIALEN
GG: Gewone beglazing
GL: Gelaagde beglazing 
ZG: Zonwerende beglazing
ZL: Zonwerende gelaagde beglazing
VP: Aluminium paneel 
+MR: Muggenraam 

Alle ramen triple beglazing Ug: 0,6 W/m2K
Uf < 1,65 W/m2K
Gemiddelde volledig gebouw: Uw < 1,5 W/m2K
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
www.mekersbroekx.be

Nieuwbouw van een 
gezinswoning

Projectadres

Bouwheer

Leeuwerikstraat 7
3560 Lummen

Beutels-Martens
Ivan & Els
Kanaalweg 93/7
3550 Heusden-Zolder

Fase

Datum

Aanvraag omgevingsvergunning

20-08-2019

19006_BA_190820km

Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

RECHTERGEVEL
nieuwe toestand
schaal 1-50

G_N_R

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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  1. GEVELSTEEN: metselwerk lichtgrijs
  2. GEVELBEKLEDING: aluminium zwart
  3. BUITENSCHRIJNWERK: aluminium zwart
  4. DORPELS: blauwe steen
  5. DAKRANDEN: aluminium zwart
  6. AFVOERBUIZEN: aluminium zwart

MATERIALEN
GG: Gewone beglazing
GL: Gelaagde beglazing 
ZG: Zonwerende beglazing
ZL: Zonwerende gelaagde beglazing
VP: Aluminium paneel 
+MR: Muggenraam 

Alle ramen triple beglazing Ug: 0,6 W/m2K
Uf < 1,65 W/m2K
Gemiddelde volledig gebouw: Uw < 1,5 W/m2K
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
www.mekersbroekx.be
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Ivan & Els
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3550 Heusden-Zolder
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Datum

Aanvraag omgevingsvergunning

20-08-2019

19006_BA_190820km

Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

DOORSNEDE AA
nieuwe toestand
schaal 1-50

S_N_AA

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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CHAPE + VLOERAFWERKING 8 cm
THERMISCHE ISOLATIE PUR 12 cm
UITVULLINGSCHAPE 5 cm
FUNDERINGSPLAAT 20 cm

CHAPE + VLOERAFWERKING 11 cm
THERMISCHE ISOLATIE GESPOTEN PUR 9 cm
WELFSELS & DRUKLAAG 20 cm

WATERDICHTE LAAG EPDM
THERMISCHE ISOLATIE PUR 24 cm
DAMPSCHERM
HELLINGCHAPE 10 cm
WELFSELS & DRUKLAAG 20 cm

PIR ISOLATIE

ROTSWOL ISOLATIE

GEWAPEND BETON

CELLENBETON

SNELBOUW

PAREMENT

BETONBLOKKEN

VOLLE GROND

LEGENDE MATERIALEN

DEKVLOER
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
www.mekersbroekx.be

Nieuwbouw van een 
gezinswoning
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Bouwheer

Leeuwerikstraat 7
3560 Lummen

Beutels-Martens
Ivan & Els
Kanaalweg 93/7
3550 Heusden-Zolder
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Datum

Aanvraag omgevingsvergunning

20-08-2019
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Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

DOORSNEDE BB
nieuwe toestand
schaal 1-50

S_N_BB

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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ROTSWOL ISOLATIE

GEWAPEND BETON

CELLENBETON

SNELBOUW

PAREMENT
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VOLLE GROND

LEGENDE MATERIALEN
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CHAPE + VLOERAFWERKING 8 cm
THERMISCHE ISOLATIE PUR 12 cm
UITVULLINGSCHAPE 5 cm
FUNDERINGSPLAAT 20 cm

WATERDICHTE LAAG EPDM
THERMISCHE ISOLATIE PUR 24 cm
DAMPSCHERM
HELLINGCHAPE 10 cm
WELFSELS & DRUKLAAG 20 cm
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
www.mekersbroekx.be

Nieuwbouw van een 
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Projectadres

Bouwheer

Leeuwerikstraat 7
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Ivan & Els
Kanaalweg 93/7
3550 Heusden-Zolder
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Datum

Aanvraag omgevingsvergunning

20-08-2019

19006_BA_190820km

Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

DOORSNEDE BB
nieuwe toestand
schaal 1-50

S_N_BB

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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LEGENDE MATERIALEN
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CHAPE + VLOERAFWERKING 8 cm
THERMISCHE ISOLATIE PUR 12 cm
UITVULLINGSCHAPE 5 cm
FUNDERINGSPLAAT 20 cm

CHAPE + VLOERAFWERKING 11 cm
THERMISCHE ISOLATIE GESPOTEN PUR 9 cm
WELFSELS & DRUKLAAG 20 cm

WATERDICHTE LAAG EPDM
THERMISCHE ISOLATIE PUR 24 cm
DAMPSCHERM
HELLINGCHAPE 10 cm
WELFSELS & DRUKLAAG 20 cm
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)

Sint-Katarinaplein 27          
B-3500 Hasselt
0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
info@mekersbroekx.be
www.mekersbroekx.be
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Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

INPLANTINGSPLAN
nieuwe toestand
schaal 1-200

I_N

Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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0497 31 62 28 (Kurt)
0485 85 93 91 (Steven)
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www.mekersbroekx.be
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nieuwe toestand
schaal 1-200
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Al de maten voor de uitvoering ter plaatse te controleren door de aannemer. 
tegenstrijdigheden of missingen worden tijdig aan de architect gemeld. Al de 
maten dienen aangepast te worden aan de gekozen baksteenmaat.

Welfsels volgens legplan leverende fabrikant. (eventuele noodzakelijke 
balken en hulpconstructies volgens studie van de ingenieur).

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er, zonder hiervoor 
de nodige vergunning te hebben bekomen, niet gebouwd wordt volgens 
goedgekeurde bouwplannen.

De architect- ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen. 
ingevolge de wettelijke bepalingen inzake de auteursrechten mogen de 
plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch 
doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan derden die hiervan misbruik 
zouden kunnen maken.

De architect is geen specialist in de plaatsing van rookmelders en kan 
bijgevolg dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een correcte en 
juiste plaatsing ervan. De architect zal rekening houdend met de voor hem 
beschikbare informatie bij de ontwerpfase en met het oog op het indienen 
van een stedenbouwkundige vergunning adviseren over de te plaatsen 
rookmelders. (decreet van 8 mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009)
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Mekers-Broekx
architectenvennootschap

Omschrijving

Planinhoud

bestandsnaam

LEGENDE

L_N

PIR/PUR ISOLATIE

ROTSWOL/GLASWOL ISOLATIE

GEWAPEND BETON

DRUKVAST CELLENBETON

SNELBOUW

PAREMENT

BETONBLOKKEN

VOLLE GROND

DEKVLOER

AFVOERBUIS - HEMELWATER

AFVOERBUIS - FECALIENWATER

AFVOERBUIS - HUISHOUDWATER

AARDINGSLUS


