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Maten niet van tekening meten, doch
geschreven maten aanhouden.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.

Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.

Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte
maten van grenzen en opstallen.
De aangegeven hoogtemaatvoering betreft de
hoofdmaatvoering van het gewenste profiel.
Detailuitwerking door aannemer.
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