BIJLAGE

TITELS

Publicaties
-Verbindingen
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-Schoon
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SBR 200
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Vochtwering
vocht
van

in gebouwen

van

binnen

buiten

6720

NEN 6725

NEN 5950

Technische grondslagen voor bouwconstructies. Voorschriften
beton.
Constructieve eisen en rekenmethoden
(VBC).
Voorschriften

Beton -Uitvoering

NEN 2686
NEN 2690

NEN 2778

van gebouwen.

Luchtdoorlatendheid

van gebouwen.

Meetmethoden

voor

volumestroom

tussen

de specifieke
de kruipruimte

Vochtwering

in gebouwen.

Bepalingsmethoden.

Belastingen

NEN 6702

Luchtdoorlatendheid

Beproevingsmethoden
dichtheid

Technische grondslagen voor bouwconstructies. Algemene basiseisen.
Technische grondslagen voor bouwconstructies. Belastingen en vervor-

van

constructies.

en de woning.

N PR 2877

6700

van

van vocht

Meetmethoden.

(VBU).

(ontwerp) Vrijdragende systeemvloeren
van vooraf vervaardigd beton.
Voorschriften
Beton- Technologie (VBT).

-Wering

-Wering

-Voorbeelden

bouwkundige

NEN 6722

NEN

isolatie van gebouwen

Publicatie nr. 200, Bouwtechnische
details voor energie-efficiënte
woningbouw;
uitgave Stichting
Bouwresearch.

Beton
NEN

DOCUMENTEN

Energiezuinigheid
NEN 1068
Thermische

Belton

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit zoals gepubliceerd in het Staatsblad
in combinatie met de op dit ogenblik geldende
Ministeriële
Staatsblad.

VAN
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Uitwendige

voor

water-

van scheidingsconstructies.
scheidingsconstructies

gebouwen.
Vereenvoudigde
berekeningsmethode
voor
o ppe rvl a kte-tem

van
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pe ratu u rfacto r.

mingen.

Geluid

SBR 146

Geluidwering
in de woningbouw,
P.E. Braat-Eggen en
L.C.J. van Luxemburg, S MD,
Leiden, 1972.
Publicatie nr. 146, geluidwering
voor

NPR 5070

buitenlawaai,
uitgave
Stichting Bouw Research.
Geluidwering
in gebouwen.
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NEN 6069
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Bepaling van
voortplanting
Bepaling van
ontstaan van
Bepaling van

de bijdrage tot brandvan vloeren.
de weerstand tegen het
brand bij stookplaatsen.
de brandveiligheid
van

rookvoorzieningen.
Bepaling van de onbrandbaarheid
van
bouwmaterialen.
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting
van bouwmateriaal(com-

NPR 507

binaties).
Bepaling van de rookproductie
bij
brand van bouwmateriaal(combinaties).
Bepaling van de weerstand tegen
branddoorslag
en brandoverslag
tussen ruimten.
Experimentele
bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen.
Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen.
Betonconstructies.
Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten.
Brandveiligheid
van gebouwen.
Woningen en woongebouwen.
Prestatie-eisen.
Bepaling van de vuurbelasting.

NEN 5077

NEN 5078

Voorbeelden van wand- en
vloerconstructies.
Geluidwering
in gebouwen.
Voorbeelden van maatregelen tegen
galm, lawaai door slaande deuren en
dergelijke in gemeenschappelijke
ruimten, afgestemd op NEN 1070.
Geluidwering
in gebouwen.
Bepalingsmethoden
voor de grootheden voor de luchtgeluidsisolatie,
contactgeluidsisolatie,
geluidwering
van scheidingsconstructies
en geluidsniveaus veroorzaakt door installaties.
Geluidwering
in gebouwen.
Rekenmethodes voor de bepaling
de geluidabsorptie
in ruimten.

van

TITELS

Maatvoering
NEN2881
NEN 2886

VAN

DOCUMENTEN

Maattoleranties
voor de bouw. Begripsomschrijvingen
en algemene regels
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen

NEN

2888

NEN

2889

voor gebouwen. Steenachtige draagconstructies.
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen
voor het uitzetten op de bouwplaats.
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen
voor het stellen van draagconstructies
van gebouwen.
Betonelementen.
Maximaal toelaatbare

NEN

3682

maatafwijkingen.
Maatcontrole
in de bouw.

NEN 2881

Algemene

Kwaliteit
KIWA
-vrijdragende

B IJ LAG E I

regels en aanwijzingen.

Beoordelingsrichtlijnen
systeemvloeren

voor:

van vooraf vervaardigd

contructief beton;
-bouwelementen
van beton;
-bouwsystemen
met een draagconstructie

van

constructief beton;
-dragende binnen- en buitenwanden;
-niet-dragende
binnenspouwbladen
en
gevelvullende
elementen;
-niet-dragende
binnenwanden;
-montage van betonnen casco's conform
geattesteerd bouwsysteem;
-wapeningsconstructies
en buig- en vlechtwerk
bij wapeningscentrales.
Criteria nr. 73
Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem
voor een
productcertificaat
voor elementen van vooraf
vervaardigd constructief beton.
Kwaliteitssystemen
NEN-EN-9001 Kwaliteitssystemen.
Model voor de
kwaliteitsborging
bij het ontwerpen, het ontwikkelen,
het vervaardigen,
het installeren
NEN-EN-9002 Kwaliteitssystemen.
kwaliteitsborging
en de nazorg.

en de nazorg.
Model voor de

bij het vervaardigen,

het installeren
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