
 
 
Tekenregels & symbolen: 
 
 De aangeleverde schetsen moeten duidelijk leesbaar zijn. 

 Namen van ruimtes en alle daarbij behorende maten duidelijk vermeld worden indien je deze 
in de plattegrond wil hebben vermeld. 

 De verdiepingshoogte is standaard 2,80 meter tenzij anders aangegeven. 

 De Floorplanner plattegronden worden overgetekend zoals ze worden aangeleverd, tenzij 
anders staat aangegeven. Zorg dus voor de juiste positionering van ramen en deuren en alle 
ander constructie delen waar geen maatvoering bij staat. 

 Buitenmuren en woningscheidende muren worden getekend met een dikte van 25 cm. 

 Binnenwanden worden getekend met een dikte van 10 cm indien de dikte niet wordt 
aangegeven. 

 De draairichting van de deuren wordt getekend zoals aangegeven op de tekening.  

 Keuken- en badkamerindelingen worden opgenomen in de plattegrond indien deze in de 
aangeleverde plattegrond getekend staan. 

 Alleen de maatvoering die in de aangeleverde tekeningen staan worden in de plattegrond 
overgenomen. Als er in de aangeleverde tekening meerdere maatlijnen per kant staan, wordt 
er 1 maatlijn per kant overgenomen. 

 De gehanteerde prijzen gelden alleen voor woningen. 

 Iedere bestelling betreft 1 woning. 

 Voor iedere gewenste verdieping in Floorplanner dient er een plattegrond als bijlage te 
worden toegevoegd, het liefst in JPG, PNG of PDF-bestand. 

 Eén verdieping in floorplanner zien wij als één woonlaag.  

 In onze 'basis' Floorplanner plattegrond zullen alle wanden dezelfde hoogte hebben. Indien bij 
een bestelling gekozen wordt voor de extra ”3D plattegronden“, worden eventuele schuine 
kappen, split-levels en hoogte van deuren en ramen in de plattegrond verwerkt.  

 Standaard ontvangt u 1 gratis wijzigingsronde. Hierna zullen wij €4,- (ex. BTW) per 
wijzigingsronde in rekening brengen. Indien de fout bij ons ligt, worden er uiteraard geen 
extra kosten in rekening gebracht. 

 Floorplanner is een beperkt tekenprogramma waardoor wij soms bijzondere situaties niet 
juist in beeld kunnen brengen. 

 Bestellingen die niet volgens de voorwaarden worden aangeleverd kunnen geweigerd 
worden. 

 

 

 

 












