
Wat te doen voor plaatsing

Sonderen

Funderen

Uitgraven

Uitzetten

Bij schroefpalen

Palen plaatsen

Meterkast

Vuilwaterriolering

Afspraak op locatie, eigenaar thuis. 
Streven is een aantal weken voor 
plaatsing woning de schroefpalen te 
plaatsen (1 dag werk met licht 
rupsvoertuig)

Er komen piketten op positie R1 en 
R2 (zie tekening grond- en 
leidingwerk) zodat u kunt kiezen 
waar u zelf uw riolering aanlegt.

Meterkast hoofdwoning inrichten 
(separaat proces, mag ook al vroeger)

Door eigenaar lokaal in te regelen. 3x 
25 ampère (meestal apart  
groepenkast(je) t.b.v. Robuust 
woning in hoofdwoning. Doorsnede 
en type leiding bepalen in relatie tot 
de lengte van de kabel (i.v.m. invoer 
in woning buigbaar).

Vuilwaterriolering aanleggen, streven 
minstens 2 weken voor plaatsing 
woning.

Op de tekening grond- en leidingwerk 
en in het veld staat aangegeven waar 
de vuilwaterriolering (110 cm) 
aangelegd dient te worden door 
eigenaar.

3 gleuven riolering onder en naast 
woning graven. Op tekening staat 
hoe diep en waar.

Water-elektra-
UTP-COAX

Water

Elektra

UTP

COAX

Rijplaten

Zoals op de tekening vermeld en 
in het veld gemarkeerd met 
piketten. Met standaard 
mantelbuis (wordt op locatie 
geleverd door Barli). Aanleg door 
eigenaar.

Vanuit de hoofdwoning 22mm 
tyleenleiding tot 2,5 meter 
boven schroefpalen niveau.

Vanuit de hoofdwoning 
geïsoleerde kabel 2,5 meter 
boven schroefpalen.

Vanuit de hoofdwoning   2,5 
meter boven schroefpalen.

Vanuit de hoofdwoning   2,5 
meter boven schroefpalen.

Indien van toepassing rijplaten 
leggen. De transporteur brengt 
kosten hiervoor in beeld, tenzij 
eigenaar het zelf wil doen.

Afspraak op locatie, eigenaar thuis. 
Rijbreedte 2,8 meter (standaard) of 
duurdere smallere rupsuitvoering, op 
kosten klant. Berijdbaarheid terrein, 
bespreken evt rijschade.

Fundering wordt bepaald adhv 
sonderings- en funderingsrapport

Uitzetten waar de woning komt. 
Hoekpunten: eigenaar zet 
hoekpunten uit met vier palen. Indien 
nog geen ruimte dan met twee 
piketten en plaatsingsrichting.

Hoogte t.o.v. NAP: tegel/steen met 
bovenkant op bovenkant vloer van 
Robuust woning stellen.

Funderingsterrein uitgraven. Zie 
tekening grond- en leidingwerk. Ten 
opzichte van de bovenkant van de 
vloer moet er 40 cm ruimte zijn. Niet 
meer en niet minder. Dit bepaalt hoe 
diep je uit moet graven, of moet 
verhogen.
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