
 

 

 

 

Toelichting Elektra  

 

1. Elektra Woning 

Onder het dossier ‘’Elektra & Loodgieterswerk’’ in het kopersportaal kunt u alle opties vinden 

die mogelijk zijn voor elektra in de woning. In dit dossier is ook een tekening toegevoegd van 

uw eigen woning. Op deze tekening zijn met zwart de posities opgegeven waarop standaard 

elektra-installaties aanwezig zijn.  

 

Op uw tekening komt u de volgende symbolen tegen:  

Loze leidingen 

 

Loze leidingen worden afgebeeld met dit symbool. Een loze leiding is een 

holle kunststof buis van ca. 16mm die loopt vanaf het punt waarop het 

symbool is getekend en uitkomt in de meterkast. Een loze leiding is bij 

oplevering voorzien van een controledraad en kan door u zelf worden voorzien van 

bedrading. Het is ook mogelijk om deze leiding tijdens het bouwproces door ons te laten 

bedraden. Dit kan worden uitgevoerd met de volgende bedradingen:  

 

- CAI (COAX) 

Deze bedrading wordt gebruikt voor het aansluiten van TV. U kunt uw TV via de CAI-

aansluiting verbinden met uw TV-aansluiting (bijv. Ziggo) in de meterkast.  

- UTP (CAT6) 

Deze bedrading wordt gebruikt voor het verbinden van uw apparaten met internet. U 

kunt uw apparaten via de UTP-aansluiting rechtstreeks verbinden met uw 

internetaansluiting in de meterkast.  

- TEL  

Deze bedrading wordt gebruikt voor het aansluiten van een vaste telefoon.  

- Afmonteren als wandcontactdoos (op een aparte groep) 

Let op: Het is niet mogelijk om meer dan één soort bedrading per loze leiding te trekken.  

 Wandcontactdozen 

Wandcontactdozen worden afgebeeld met deze symbolen waarbij 1 half 

rondje aangeeft dat dit een enkele wandcontactdoos betreft en 2 halve 

rondje een dubbele wandcontactdoos. Alle wandcontactdozen in uw woning 

worden standaard aangebracht op ca. 30cm van de vloer met uitzondering 

van wandcontactdozen waarbij dit specifiek anders is vermeld. De vermelding 

van de hoogte van de wandcontactdozen wordt weergegeven als bijvoorbeeld ‘’1200+’’. Dit wil 

zeggen dat die betreffende wandcontactdoos op ca. 120cm hoogte wordt aangebracht (bijvoorbeeld 

boven het aanrecht in de keuken).  

 



 

 

 

 

 

De meeste wandcontactdozen worden uitgevoerd op de algemene groepen. Dit volstaat wanneer u 

op de wandcontactdoos apparaten aansluit die een relatief laag vermogen hebben. Indien u 

apparaten met een hoger vermogen gaat aansluiten dan is in sommige gevallen een extra groep 

benodigd om ervoor te zorgen dat de algemene groep niet overbelast raakt en uitvalt. Dit is 

bijvoorbeeld van toepassing op de wasmachine en de meeste keukenapparatuur (oven, vaatwasser 

etc.).  

In uw woning zijn in iedere ruimte op diverse posities wandcontactdozen opgenomen die u op de 

verkooptekening kunt terugvinden in een zwarte kleur.  

Aardlekschakelaar 

De groepen in uw meterkast moeten worden aangesloten op aardlekschakelaars om goed te kunnen 

functioneren. Op iedere aardlekschakelaar passen 4 groepen. Uw kopersbegeleider informeert u 

over de hoeveelheid groepen en aardlekschakelaars die standaard in uw woning aanwezig zijn. Indien 

u in de woning tijdens het bouwproces extra groepen toevoegt kan het noodzakelijk zijn om ook te 

kiezen voor de optie ‘’Extra Aardlekschakelaar’’. Indien u deze keuze niet maakt zullen wij dit voor u 

toevoegen aan de opdrachtbevestiging. Op deze extra aardlekschakelaar kunnen weer 4 groepen 

worden aangesloten.  

Voorzieningen techniekruimte 

In uw techniekruimte op zolder is standaard een (enkele) wandcontactdoos opgenomen op een 

aparte groep t.b.v. uw wasmachine. U kunt deze voorziening uitbreiden met de optie ‘’Extra groep 

condensdroger’’. Indien u voor deze optie kiest, kiest u een totaalpakket waarin de loze leiding, 

bedrading, wandcontactdoos en bedrading op aparte groep zijn inbegrepen. Daarnaast is ook een 

extra afvoer inbegrepen waarop uw droger kan worden aangesloten om water af te voeren.  

 

 


