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Spoorpark te Mijdrecht - erratum / addendum nr. 1 

dd. 09-05-2022 

 

Technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021 

• Pag. 27, 8.8 Afbouw, Stukadoorswerk, 04. 

Aanvulling op de tekst: 

De verlaagde plafonds van bouwnummer 36 t/m 39 worden afgewerkt met spuitwerk, kleur wit. De koven 

van bouwnummer 37 en 38 worden gereed voor behangwerk (vlakheidsklasse groep 3) opgeleverd. 

 

• Pag. 27, 8.8 Afbouw, Stukadoorswerk, 05. 

Extra paragraaf: 

De spantomtimmeringen tegen de kap van bouwnummer 36 t/m 39 worden afgewerkt met spuitwerk, 

kleur wit. De spantomtimmeringen tegen de bouwmuren van bouwnummer 36 t/m 39 worden gereed 

voor behangwerk (vlakheidsklasse groep 3) opgeleverd. 

 

• Pag. 25, 8.8 Afbouw, Hang & sluitwerk, 01. 

Laatste zin wijzigen naar: 

Alleen de meterkast krijgt een kastslot zonder kruk. 

 

Verkooptekeningen 

• VT-13-01 dd. 25-06-2021 

Zoals omschreven op pag. 36 van de technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021 worden de 

appartementen uitgerust met een videofooninstallatie, aangesloten op het bellentableau nabij de 

hoofdentree. De beldrukker nabij de entreedeur van de appartementen en videofoon binnenposten in de 

woonkamer / keuken ontbraken op verkooptekening, maar worden wel gerealiseerd. De schel boven de 

meterkastdeur welke op de verkooptekening stond komt te vervallen. Beide wijzigingen zijn verwerkt op 

de huidige betreffende koperstekeningen. 

 

• VT-03-01, VT-04-01, VT-05-01, VT-06-01, VT-07-01 en VT-08-01 dd. 25-06-2021 

Zoals omschreven op pag. 34 van de technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021 komt er in de 

woonkamer een standenschakelaar waarmee het ventilatiesysteem geregeld kan worden. Op de 

verkooptekeningen stond het verkeerde elektra symbool getekend. Het juiste symbool is verwerkt op de 

huidige betreffende koperstekeningen.  

 

• VT-03-01 en VT-04-01 dd. 25-06-2021 

Zoals omschreven op pag. 34 van de technische omschrijving kopersmap dd. 23-06-2021 komt er in de 

badkamer een pulsschakelaar welke de ventilator voor een bepaalde tijd (standaard 30 min) in de 

hoogste stand zet. Op de verkooptekening ontbraken de letters ‘mv’ bij de betreffende enkelpolige 

schakelaar. Deze letters zijn verwerkt op de huidige betreffende koperstekeningen en/of sanitair 

tekeningen. 


