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afvoerbuis toilet Ø110

perceelsgrens

regenwaterput
opmetsen mangat
dubbel deksel

opmetsen mangat
dubbel deksel
1.000

Horizontale dakoppervlakte : 111 m2
regenwaterput : 5.000 liter
opvang infiltratiebekken : 2.000 l
vereist door verordening : 1.275 l
zijdelingse oppervlakte : 5,60 m2
vereist door verordening : 2,04 m2

Voorgemonteerd
inﬁltratiesysteem van 1000 liter
koppelbaar - 2,5m x 1m x 0,4m

afvoerbuis toilet Ø110

opmetsen mangat
dubbel deksel

geurafsnijder
zeefopvanger
toevoer nutsleidingen
op vorstvrije diepte :
gas
elektriciteit
water
telefoon
distributie
reserve

2.500

Horizontale dakoppervlakte : 97 m2
regenwaterput : 5.000 liter
opvang infiltratiebekken : 1.000 l
vereist door verordening : 925 l
zijdelingse oppervlakte : 2,80 m2
vereist door verordening : 1,48 m2

terugslagklep
indien vereist

AANSLUITING OP RIOLERING
gescheiden stelsel te voorzien

terugslagklep
indien vereist

Voorgemonteerd
inﬁltratiesysteem van 1000 liter
koppelbaar - 2,5m x 1m x 0,4m

Wijgmaalsesteenweg lot 2/3 / 3150 Haacht

inspectieput met beluchter en noodoverlaat
terugslagklep
indien vereist
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perceelsgrens / rooilijn

inspectieput met beluchter en noodoverlaat
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perceelsgrens / rooilijn

AANSLUITING OP RIOLERING
gescheiden stelsel te voorzien
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Project / bouwplaats :

toevoer nutsleidingen
op vorstvrije diepte :
gas
elektriciteit
water
telefoon
distributie
reserve
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