
ALGEMENE TOELICHTING OP DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN UW KEUKEN 
 
Opmerkingen: 
 
• Wanden en vloeren dienen vlak en haaks te zijn. 

• Leidingen in de muur wegwerken, bij problemen contact opnemen met onderstaande. 

• Achter apparatuur en onder vaatwassers, onderbouw koelers / vriezers is geen ruimte voor leidingwerk.  

• Waterkraan vaatwasser ( ) dient voorzien te zijn van een keerklep 

• Bij keramische / inductiekookplaten wordt geen snoer en stekker meegeleverd, tenzij Voortman Groep aansluit. 

• Bij spoelbakken wordt geen sifon /aansluitmateriaal meegeleverd, tenzij Voortman Groep aansluit. 

• Maatvoeringen, aansluitpunten en eventuele opmerkingen conform tekening uitvoeren. 
 

 

Aanduidingen op de technische tekening: 
 
Loodgieterswerk: 
 

*   = koudwater afgedopt op muurplaat geschikt voor een filterstopkraan 

*   = warmwater afgedopt op muurplaat geschikt voor een filterstopkraan 
*   = waterafvoer 

*   = koudwateraansluiting afgedopt op muurplaat geschikt voor waterkraan met 
                           keerklep 
 
Elektrawerk: 
 

*   = enkele WCD randaarde    

*   = dubbele WCD randaarde   *   = loze leiding 

*   = enkele WCD op aparte groep  *   = WCD huishoudelijk gebruik 

*   = 2 fasen Perilex WCD 
 
Elektra: 
*1 = koeler      *10 = boiler 
*2 = vriezer      *11 = aansluitpunt t.b.v. kookplaat 
*3 = vonkontsteking     *12 = geschakeld lichtpunt (via S of D)  
*4 = oven      *13 = koffieautomaat 
*5 = magnetron     *14 = quooker 
*6 = combimagnetron    *15 = kickspace 
*7 = afzuigkap     *S   = lichtschakelaar 
*8 = verlichting (bediening via Voortman Groep) *D  = tronic muurdimmer 
*9 = vaatwasser        
 
Wanneer blijkt dat bovenstaande voorshriften niet of niet geheel zijn nagekomen, dan zullen wij de daaruit 
voortkomende kosten niet voor onze rekening nemen en deze bij u in rekening brengen. 
     
Voor vragen e.d. kunt u contact opnemen met onderstaande. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rochéz Harbers 
 
A: Nijverheidsstraat 42, 7461 AE  Rijssen 
T: 0548 - 51 50 55 
E: r.harbers@voortmangroep.nl  
W: www.voortmangroep.nl 
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