N
Doorsnede B-B

terras
17.9 m²

klimhulpsysteem

plantenbak

Doorsnede A-A

terras
17.0 m²
fietsenberging
5.2 m²

aanlsuitpunten keuken conform nultekening

hwa

keuken
28.9 m²

open houten trap

keuken
37.3 m²

open houten trap

Doorsnede C-C

Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

Doorsnede C-C

VV
VV

berging
9.1 m²
berging
10.2 m²

klimhulpsysteem

hwa

klimhulpsysteem

hwa

aanlsuitpunten keuken conform nultekening

fietsenberging
5.2 m²

berging
16.3 m²

berging
8.0 m²

vv

hwa
hwa

Doorsnede A-A

Type: Gladiolus - Gs
Bouwnummer: 09

Doorsnede B-B

Type: Gladiolus - Fs
Bouwnummer: 08

Beneden verdieping

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen
Bouwnummer:

08-09

Woningtype:

Gladiolus - F en G

Kopersbegeleider: nader te bepalen

Wijzigingsdatum:
Datum verkoopstukken:

01-09-2022

Schaal:

1 : 50

N

kruidendak

Doorsnede B-B

klimhulpsysteem

Doorsnede A-A

kruidendak

hwa

hwa

klimhulpsysteem

klimhulpsysteem

hwa

woonkamer/keuken
49.1 m²

woonkamer
27.7 m²

Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

open houten trap traphek 1000+vl.

Doorsnede C-C

open houten trap

traphek 1000+vl.

Doorsnede C-C

entree
7.6 m²

toilet

toilet

werkkamer
16.3 m²

entree
5.6 m²

vv

hwa
hwa

Doorsnede A-A

Type: Gladiolus - Gs
Bouwnummer: 09

Doorsnede B-B

Type: Gladiolus - Fs
Bouwnummer: 08

Begane grond

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen
Bouwnummer:

08-09

Woningtype:

Gladiolus - F en G

Kopersbegeleider: nader te bepalen

Wijzigingsdatum:
Datum verkoopstukken:

01-09-2022

Schaal:

1 : 50

N

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

klimhulpsysteem

klimhulpsysteem

hwa

slaapkamer 1
12.3 m²

slaapkamer 1
13.3 m²

slaapkamer 2
13.3 m²

slaapkamer 2
16.2 m²

overloop
7.4 m²

open houten trap traphek 1000+vl.

Doorsnede C-C

open houten trap

Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

Doorsnede C-C

traphek 1000+vl.

overloop
13.2 m²

slaapkamer 3
14.7 m²

badkamer
8.7 m²

badkamer
8.1 m²

slaapkamer 3
11.8 m²

vv

hwa

hwa

Doorsnede A-A

Type: Gladiolus - Gs
Bouwnummer: 09

Doorsnede B-B

Type: Gladiolus - Fs
Bouwnummer: 08

1e verdieping

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen
Bouwnummer:

08-09

Woningtype:

Gladiolus - F en G

Kopersbegeleider: nader te bepalen

Wijzigingsdatum:
Datum verkoopstukken:

01-09-2022

Schaal:

1 : 50

N

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

klimhulpsysteem

klimhulpsysteem

dakterras
10.6 m²

slaapkamer 4
25.4 m²

Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie
slaapkamer 4
14.5 m²

VV

WTW-unit
techniek
4.8 m²

overloop
7.0 m²

Doorsnede C-C
wd

wm

booster

overloop
5.4 m²

techniek
6.1 m²

Doorsnede C-C

booster
VV

slaapkamer 5
10.1 m²
wm/wd

WTW-unit

slaapkamer 5
21.5 m²
vv

dakterras
10.6 m²

hwa

Doorsnede A-A

Type: Gladiolus - Gs
Bouwnummer: 09

Doorsnede B-B

Type: Gladiolus - Fs
Bouwnummer: 08

2e verdieping

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen
Bouwnummer:

08-09

Woningtype:

Gladiolus - F en G

Kopersbegeleider: nader te bepalen

Wijzigingsdatum:
Datum verkoopstukken:

01-09-2022

Schaal:

1 : 50

N

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

Renvooi Elektrische Installatie (NEN1010) / Ventilatie Installatie

Doorsnede C-C

Doorsnede C-C

mos sedum dakbedekking met drainage laag

vv

mos sedum dakbedekking met drainage laag

hwa

Doorsnede A-A

Type: Gladiolus - Gs
Bouwnummer: 09

Doorsnede B-B

Type: Gladiolus - Fs
Bouwnummer: 08

Dakoverzicht

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen
Bouwnummer:

08-09

Woningtype:

Gladiolus - F en G

Kopersbegeleider: nader te bepalen

Wijzigingsdatum:
Datum verkoopstukken:

01-09-2022

Schaal:

1 : 50

Bouwnummer: 09

Bouwnummer: 08

Voorgevel (Noordgevel)

Bouwnummer: 08

Achtergevel (Zuidgevel)

Bouwnummer: 08

Rechter zijgevel (Westgevel)

Bouwnummer: 09

Bouwnummer: 09

Linker zijgevel (Oostgevel)

In de gevel van iedere woning worden op verschillende plekken nestkasten en insectenstenen geplaatst,
dit in het kader van natuurinclusiviteit. Het aantal en de posities worden nader bepaald in overleg met een ecoloog

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen
Bouwnummer:

08-09

Woningtype:

Gladiolus - F en G

Kopersbegeleider: nader te bepalen

Wijzigingsdatum:
Datum verkoopstukken:

01-09-2022

Schaal:

1 : 50

+9356

+9356

bk. daktrim

bk. daktrim

+8700

03 derde verdieping

dakterras

slaapkamer 4

overloop

+8700

03 derde verdieping

slaapkamer 5

slaapkamer 4

overloop

slaapkamer 5 dakterras

+6465

+6465

bk. afdekker

bk. afdekker

+5800
02 tweede verdieping

slaapkamer 1

overloop

woonkamer

+5800

02 tweede verdieping

slaapkamer 3

slaapkamer 1

badkamer

overloop

+2900

+2900

01 eerste verdieping

01 eerste verdieping

werkkamer

woonkamer/keuken

meterkast
meterkast
toilet

-177

+0

bk. pergola

00 begane grond

terras

keuken

berging

-177

+0

bk. pergola

00 begane grond

terras

keuken

berging

-2900

-2900

-1 Kelder

-1 Kelder

11030

11030

09-B

09-A

09-B

Doorsnede A-A

09-A

Doorsnede B-B

+9356
bk. daktrim

+8700

03 derde verdieping

techniek

overloop

techniek

overloop

+5800
02 tweede verdieping

slaapkamer 2

overloop

overloop

+2900
01 eerste verdieping

woonkamer/keuken

woonkamer

+0
00 begane grond

keuken

keuken

-2900
-1 Kelder

6000

09-1

6000

09-2

09-3

Doorsnede C-C

Alle maten op de tekening zijn in milimeters tenzij anders aangegeven
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening zijn aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief
De op tekening aangegeven installaties zoals PV-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgen nadere opgave van de installateur

Kops Kwartier - 27 grondgebonden woningen te Nijmegen
Bouwnummer:

08-09

Woningtype:

Gladiolus - F en G

Kopersbegeleider: nader te bepalen

Wijzigingsdatum:
Datum verkoopstukken:

01-09-2022

Schaal:

1 : 50

