
HANDLEIDING METEN VAN WOMING 

NEDERLANDS



 

Als je geen plattegrond van je woning hebt, moet Casa da Ju de architect in

je wakker maken, zodat je de afmetingen van het huis of de kamer die moet

worden ingericht, zelf kunt meten. Het is vrij eenvoudig en deze kleine

handleiding zal je helpen om de metingen correct uit te voeren, zodat we

aan je project kunnen beginnen.

WAAR TE BEGINNEN? 



 

Het is de naam die wordt gegeven aan het ontwerp van een

gebouw, van bovenaf gezien en zonder dak.Om een   

bouwtekening te maken heb je nodig:

- rolmaat

- potlood

- papier

WAT IS EEN BOUWTEKENING? 

 

(rolmaat)



·     Wandlengte

·     Deur- en raamafmetingen

·     Plafondhoogte

·     Materiaal plafondbekleding (hout, gips of plaat)

·     Elektrische, water, gas en verlichtingspunten

WAT MOET JE

INTEKENEN?



STAP 1

De eerste stap is om de algemene geometrische vorm van de kamer te schetsen. In dit voorbeeld hebben we een

rechthoekige kamer.



Gebruik nu de onderstaande legendasymbolen om informatie toe te voegen

VERTEGENWOORDIGINGEN

SOORTEN DEUREN

Draaideur Draaiende deur

Verzonken deur Schuifdeur

Scharnierende deur Vouwdeur



SOORTEN WINDOWS

Standaard vertegenwoordiging

Schuifraamweergave

VERTEGENWOORDIGINGEN



Plaats deuren en ramen in de tekening met behulp van onderstaande symbolen. Let op dat bij de deuren aangegeven

staat of deze naar binnen of naar buiten opent.

STAP

2

In deze stap moet u ook vaten, douches, toilet en

elk ander item in uw ruimte aangeven.



STAP 3

Meet met de rolmaat de lengte van elke muur, indien mogelijk vanuit de hoeken, en zet deze maten erbij in de tekening.

Meet ook de hoogte- en breedtematen van de deuren, ramen en de hoogte van de vloer tot het plafond.



Je ontwerp en deze afbeeldingen zullen

ons helpen uw omgeving, de meubels die

je hebt en hoe je deze kunt gebruiken,

beter te begrijpen. Zowel de tekening

van de woning als de huidige meubels

versterken het totaalbeeld, hoe meer

informatie, hoe beter!

VERGEET NIET VIDEO'S

EN FOTO'S TE

VERZENDEN! 

Foto en metingen ontvangen uit dezelfde badkamer



www.casadaju.design

juliana@casadaju.design

+31615171271

NOG VRAGEN?


