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Bestek en Voorwaarden, 
waarnaar zal worden aanbesteed: 

Het bouwen van eene VILLA in de gemeente 
OMMEN. 

I isr H: o xj D: 

Iste Afdeeling: Omschrijving. 

2dö j, Voorschriften voor de uitvoerhig. 

3Jc j, A^oorwaarden van algemeenen aard. 

istc  AFDEELING. 

O m s c h r ij V i n g  der  Werken. 

ARTIKEL 1. 

OMSCHRIJVING. 
Het in het hoofd dezes genoemd werk zal bestaan in 

het maken van eene VILLA, alles met bijlevering van de 
benoodigde materialen, transporten, arbeidsloonen en alle 
verdere onkosten, een en ander volgens de liierna volgende 
omsclirijving en daarbijbehoorende teekeningen en de dien 
overeenkomstig door de directie te geven aanwijzing en 
teekeningen. 
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ARTIKEL 2. 

HOOFDAFMETINGEN. 

Voorgevel met ontvouwing der voorsprongen   . . , 20.50 M. 
Achtergevel',, „        •   „     uitbouw  19.50   „ 
Rechterzijgevel H-—   >. 
Linker      „        met uitbouw 17.25   „ 

De hoofdafmetingen worden gemeten op het opgaand werk. 

PEIL-  EN  HOOFDAFMETINGEN. 

Alle hoogtematen zijn genomen uit een denkbeeldig 
waterpasvlak, waarvan de hoogte overeenkomt met den 
bovenkant-vloer van de begar.e grond. 

Dit  vlak   bij de nader te noemen maten kortheidshalve 
aangeduid door de letter P. 

Boven P. Ben.P. 
Meters : 

2.30 

'ö'- 

Kelders  
Begane grond 
Verdieping . . . 
Zolder  
Nok  

1'eil 
3.80 
7.50 
13.50 

Deze maten en verdere afmetingen zullen tijdens don 
bouw nader worden geregeld en opgegeven. 

ARTIKEL 3. 

GRONDWERKEN. 

I )e noodige ontgravingen voor kelder, fundamenten, putten, 
riolen enz., en de noódige zandaanplempingen volgens 
nadere aanwijzig ing op het terrein. 

Na het maken van de metselwerken den grondslag in 
het gebouw te brengen tot op 0.20 M. — P. met zuiver zand, 
en het geheele terrein om het gebouw te nivoleeren en op 
te hoogen met den ontgraven grond, na vooraf van ver- 
keerde bestanddeelen te zijn gezuiverd. 
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AKTIKEL 4. 

METSELWERKEN. 

Aimduiding. 

Funda- 
iiienten. 

Keldeniiuren 
Buiten muren 

OMSCHEIJVING WEKK EN MATEHIAAL. 

Op den bodem van de ontgraving 
op 2.30 M. —P. voor den kelder, 
en 0.80 M. —P. voor de fundamen- 
ten zuiver waterpas aan te leggen 
de navolgende metselwerken. 

Alle steenmuren te zamen .   .   . 
ïwee lagen .  .   .   37< steen 
Een laag 3        „ 

,,       „     .   .  .  .   27.     „ 
2 

„       , Vh     . 
Alle halfsteens- en voetingmurcn 

te zamen  
Twee lagen .   .   .   2'li steen 
Een laag ....   2        „ 

„      , 1'/^     „ 
)) V ....        1 j) 

De eerste laag der fundamenten 
moet in het z.and worden gelegd. 

De fundamenten onder alle muren 
dio tot den kelder behooren, moeten 
van waalklinkers in de sterke Sjjecie, 
en de hooger gelegen fundeeringen 
van beste roode waalsteen in slappe 
bastaard specie, gemetseld worden. 

Op de fundamenten zullen de 
hierna volgende muren worden op- 
gehaald: 

Keldermuren te zamen ..... 
Trasraam. .  
De voorgevel met sprongen gemid. 

„ achter „      « „ „ 
„ linkerzijgevel        „ „ 
, rechter      
„ veranda bouwen met pilaster.*. 

De keldermuren te bezetten met 
oen klamplnag aan de buitenzijde 
ter hoogte, van 1.25 M. 

Het trasraam en de keldermuren. 
voor zoover die aan de buitenlucht 
in het gezicht komen, van kleurige 
klinkers, en verder alle trasramen 
en  keldermuren  van vlakke waal- 

'W 

O 
0) 

W 

79.70 

23.- 
83.60 
15.- 
19.— 
16.— 
11.- 
19.- 

0.11-1^011 2 30 
0.60 
7.24 
7.24 
7.24 
7.24 
O 80 

o 
a 



Aiinduiding. OMSCHRr,JVING  WBRK  EN   MATEHIAAT.. 
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klinkers,   alles   in   de sterke specie 
gemetseld. 

Verder alle buitenmuren van roode 
verblend steen C, en de binnenmuren 
van beste roode waalsteen, alles ge- 
metseld in de bastaard specie. 1 

Binnen- Keldermuren  12.- 
20.50 

0.11 2 30   i A-J 1 II JJ-Vi/lA 

nint'on ïrasraam  0 80   1 lill.1LV/ll« 

Halfsteensmuren van af 0.20 + P. 
tot op 2.50 + P. 9.50 „ 2.40   ! 
van af0 20 + P. 
tot op 3.80 -t- P. 52.- . 3.60   ' 
van af3.80-i-P. 1 
tot op 7.50 + P. 44.50 .j 3.80 
van af 7.50 + P. 
tot op 8.50 + P. 8.— .., 1.40 

Voeting 26 - 0.22 0.24 
De versterkingen voor bogen, pi- 

lasters, hoeken, enz. 
Rook-  en De rookleidingen met boezems en 

ventielatie- zijwanden,   schouwen  en   ventilatie 
ieidingen. kanalen. 

De   trasramen   en   voetingmuren 
van  vlakke   vvaalklinkers  in sterke 
specie,   verder   al de hierboven ge- 
noemde metselwerken van bestwa.il- 
rood in de bastaard specie gemetseld, 
en   de   schoorsteenen   buitendaks 
van    boerengrauw   IJssel steen   ter 
dikte van een steen. 1 

Verglaasde schoorsteenpotten met ' 
kappen te zanien 12 stuks inkoop- 
prijs 3, f2.— per stuk. 

Wulven, Hoven de kelder wulven te slaan 
te zanien.   .       ...           ... 0.11 28.50 

Diverse. De bemetseling van twee kelder- 
gaten en de ondermetseling van de 
stoeptreden en platen van miskleu- 
rige klinkers in de sterke specie. 

Het stellen der schoorsteenmantels 
of schouwen en het m.aken en dich- 
ten van gaten voor de geleidingen. 

.Kolken en Voor een privaatput, regenbak en 
putten. uitschepput, drie stuks putten van 

cement  beton,  elke put bestaande 
uit bodemstuk, een ring eu kruin- 
stuk te zamen  1.00 010 1.80 

Drie  gestapelde  zinkputteu  met 
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Aanduiding. OiMSCHRIJVIXG   WERK   EÏT   MATEKIAAT, Ml 
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Vloeren. 

4„ /CA''yyU.<y> 

Bestrating. 

Tegels be- 
Icleedingen. 

gemetselde kruinen met mangat en 
deksel  

Putjes onder de afvoerbuizen .   . 
Wanddikte  
Drie putten onder de voetroosters 

voor de ingangen met rollagen van 
gele Friesclie machinale klinker. . 

Wanddikte  
Met uitzondering van die onder de 

voetrooster de putten te bezetten 
met verglaasde .bakken. 

Nog op later aan te wijzen plaat- 
sen te leggen ijzeraarden buizen voor 
de faecale stoffen en het huis en- 
hemelwater met de noodige elle- 
bogen  en T stukken. 

in middellijn van 0.18 te zamen 
» » »   0.12  »       » 

Verder alle kleine metselwerken 
van kolkjes, spruiten, enz. wat ver- 
der voor de rioleering noodig is. 

De ondermetseling der pomp, 
gootsteen, aanrechten, dienstboden- 
privaat met verglaasde komtre;h- 
ter en verder alle kleine metselwer- 
ken van klinkers in de cement 
specie gemetseld. 

In den kelder een laag van vlakke 
Waalklinkers op een zandlaag van 
best rood, waarop vloeren van ver- 
glaasde bakken in de sterke specie 
gemetseld. 

In de/linmei', op de belétage, keu- 
ken, halT gang bij de keuken, W.C. 
veranda's en entree vloeren van be- 
ton ter dikte van 015 M. waarop 
vlfieren van houtgraniet il f4.— 
de M'. 

In de schuren de plaats en in 
de kasten en privaat bestratingen 
van gelen IJsselklinkers. 

In de W. C. op beide verdiepingen 
ter hoogte van 1.60 M., in de keu- 
kensohoorsteen ter hoogte van 2.30 
M. tegelbekleedingen, door elkaar 
berekend op f 5-— de M''inkoops- 
prijs zonder zetten. 

D.M. 
1 20 
055 

0.80 

O 11 
0.55 

0.60 

1.60 
060 
0.22 

0.40 
0.22 

50. — . 
50.— 
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Voegen. 

Pannen. 

Metselspecie, 

L h^ 

Hardsteen. 

Het voegwerk moet worden uit- 
gevoerd in langs de rij gesneden 
stoot en lintvoegen: de voegspecie 
bestaande uit fijn gezeefde schelp- 
Italk vermengd met marmercement 
en zuiver wit zand van elk naar ver- 
houding als 5 kalk, 4 marmer ce- 
ment, 2 wit zand. 

Het geheele gebouw en uitbouw 
te bedekken met Ie soort roode 
Oud-HoUandsche pannen en vorsten. 

De vorsten gelegd incementspecie 
gekleurd en op te hangen aan kope- 
ren nagels. 

Sterke specie, een deel schelpkalk 
en een deel tras. <=. 

Bastaard specie,/4ieï deelen schelp- 
kalk, een deel cement en/drie'deelen 
rivierzand. 

Cement specie, twee deelen ri- 
vierzand en een deel cement. 

Betonspecie bestaande uit vier deel 
en steenstukken drie deelen rivier- 
zand en een deel portland. 

ARTIKEL V. 

Steenhouwwerken. 

Stoeptrede      
Stootborden •  .   ■ 
Twee dekplaten ieder 
Neuten zes stuks      » 
Dorpels een stuk  

» »     »       
»       drie. »      ■   • 

Een gootsteen  
Een aanrechtblad  
Voor dorpelstukken te rekenen . 

6.50 
6.50 
1.90 
0.35 
1.15 
090 
1.70 
0.70 
1.50 

0.35 
0.12 
0.70 
0.20 
0.18 
0.18 
0.18 
0.60 
0.50 

0.06 
O 04 
0.06 
0.12 
0.20 

025 
0.06 
0.06 15 M- 
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Aanduiding. OMSCHKIJVING WEEK EN MATERIAAL 

ARTIKEL VI. 

Timmerwerken. 

Volgens aan te geven verdeelin- 
gen moeten worden gelegd en met 
in Art. 7 beschreven ankers in het 
metselwerk verbonden, de navol- 
gende vloerliggers, binten en ravee- 
lingen. 

Begane grond. 

Boven de bel-étage. 
Bintlasren heerenkanier 16 St. ieder 5.25 

» Mevrouw's . 10   >' » 4.80 
» liall .... 14   » » 5.24 
» eetkamer. . 12   » » 4.80 
» keuken   .   . ,9   » » 4.— 
» gang W. C.. 6   » » 4.— 
» »        » 3   >» » 2.— 

32 St. ie .Ier 

15 

10 
9 

Boven de Ie verdieping. 
Bintlagen boven de 

kamers . . 
»       boven de 

kamers en 
gang. . ■. 

»       logeer- bad 
kamer enz 

»       trapgat. . 
Voor  al  deze balken de noodige 

raveelingen bij schoorsteenen, lucht- 
kanalen en daar waar dit voor steun 
van den vloer noodig blijkt. 

De zwaarten van de raveelingen 
regelen zich naar die der balken 
waarmede zij in verband komen. 

Tusschen alle binten boven de 
kamers keuken en hall twee rijen 
kruizen te maken. 

De onder- en zijkanten van de 
balken in de kamers op de bel- 
étage, hall, keuken en kinderkamer 
te schaven. 

Bovenstaande balklagen te bevloe- 
ren met beste droge gekantrechte 
vuren geploegde en geschaafde deelen 

c 
O) 

I-:; m W 
O 

c 

5.25 

4.— 
2.20 

0.28 

0.20 

0.25 

0.08 

0.10 

0.026 
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Aanduidiag. OMSCHRIJVING WERK EN MATEEIAAIJ. c 
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Bekapping. 

Lijsten. 

Buitendeur 
kozijnen. 

Bintpooten 

Blokkeels . . 
Spantpooten . 
Üoekepers . . 
Koningstijlen . 
Haneballcen  . 

8 stuks ieder 
6 

12 
17 
4 
2 
6 
8 

•Voor slapers en diversen te rekenen 
Gordingen en nok te znmen   .   .   . 

Platingen  
De hierboven genoemde bekapping 

te beschieten met geploegde kraal- 
schrooten aan eene zijde geschaafd, 
om den anderen naad een tengel 
waarop de noodige panlatten op af- 
standen pin. 27 cM; verdere beklee- 
ding van lichtramen, pirons, platjes 
en alle voorkomende kleine buiten 
betimmeringen van dito kraalhout. 
Beschot  
Tengels  
Latten  
Gootbodems    . 
Neuslijst ■ 
Plansier  
Plafonds, schrootjes  
Lijstklossen tot steun van de lijstbe- 
timmering  ....   100 stuks ieder 
Balkonbetimmering aan den voorge- 

gevel en aan linker zijgevel 
Boeideelenlijsten  
Lijsten  
Betimmering der pirons, daklichten 
Een stuk in den dag met 2 middel- 

stijlen   
Een     „     .      „        
Drie     „     „      ,      „  
Twee    „     „      „        
Een      „     „      „      „        
Stijlen en bovendorpeJs  
Middenleggers  
In deze kozijnen glasdeuren en ra- 

men voor 't eerst genoemde kozijn, 
één voordeur van teakhout, twee 
stel draairamen en bovenlichten 
waarvan twee draaibaar te maken. 
Verder voor drie der kozijnen ter 

50 
80 
40 

50 
30 
80 

165.— 

60.— 

66 
66 
66 
73 

16.50 
16.50 

4.— 

1.60 
0.85 
0.90 

0.20 

0.125 
O 20 

O 165 

0.28 

0.05 
0.24 
0.145 
0.095 
0.45 

0.095 

0.14 
0.07 

O 90 

O 95 
0.175 
O 125 

0.08 

O 125 
0.035 

O 065 

0.08 

O 025 
002 
0.025 
O 035 
0035 

0.025 

0.095 

0.045 
0.035 

3.50 
3.— 
3.30 
2 20 
180 
0.125 
O 095 

'/: M'. 
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Aanduiding. OMSCHRIJVING WEBK KN JIATERIAAI-. to 
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Llclit- 
kozijnon. 

breedte van 1.60 glasschuifdeuren 
met bovenlichten en in de overige 
kozijnen draaideuren eveneens 
met bovenlichten, al de deuren 
van teakhout. 

't Regelwerk der deuren en boven- 
lichten   

De paneelen van teakhout .■ .   .   . 
De draaideuren te hangen elk aan 

drie hoog knieren D.L. no. 8, en 
voor sloten enz. te rekenen f20.— 
en de draairamen aan pumels 
en de bovenlichten tè hangen 
aan koperen knieren en allen 
te sluiten met eigen gesmede 
spagnoletten d. f2.50. De schuif- 
deuren te schuiven op roeden 
van J. ijzer met patent rolslo- 
ten en voor sluitingen te reke- 
nen f 1.— per stel. 

Naalden  
3 stuks (kelder) in den dag. .   .   . 
3 „ (bel-étage)  „ 
1 f) )J Jt •! JJ       •     •        •        • 

1 „         „           „      ,,      ., met 
twee middelstijlen  

2 stuks (bel-étage) in den dag met 
een middelstijl  

1 stuks (bel-étage) in den dag  .   . 
1 » ;) )J » I) •     * 

4 „ (Ie verdieping) in den dag 
met één middelstijl  

1 stuks (Ie verdieping) in den dag 
met één middelstijl  

1 stuks (Ie verdieping) in den dag 
1 » )ï ») » n 

£t j) » » » » 

4     „ (zolderverdieping) „     „      „ 
met twee middelstijlen  

1 stuks (zolderverdieping) in den dag 
met één middelstijl  

Stijlen,   dorpels   en   middenleggers 
voor kozijnen met middellijsten. 
In de kozijnen voor de kelderver- 

dieping,  en  zolder draairamen. In 

0045 
0.025 

0.75 
0.65 
1.25 
1.- 

2.60 

2.10 
0.40 
0.90 

1.80 

1.80 
090 

0.70 

0.90 

080 

0.155 

0045 
0.025 

0.065 
0.80 
2.70 
2.70 

1.80 

1.80 
0.90 
1.60 

2 40 

1.— 
2.40 

0.80 

1.90 

2.50 

0.125 



•10 

Aanduiding. 

Binnendeur- 
kozijnen. 

OMSCHKIJVING WERK EN MATEUIAAI,. 

die met middelstijlen de onderranien 
schuivend te maken en de bovenlich- 
ten draaiend t'n verder in alle andere 
kozijnen schuiframen te maken. 

Voor de schuiframen de noodige 
koorden en tegenwichten van ijzer 
of lood. 

Deze ramen te sluiten met koperen 
pennen en harpjes en voor het op- 
scliuiven raamgrepen door elkaar k 
f 1.50 het paar (inkoopsprijs). 

De draairamen af te hangen aan 
knieren D.L. no. 6 en te sluiten 
met espagnoletten a f 1.50 per stuk 
(inkoopsprijs). ' 

Voor de bovenlichten te rekenen 
voor hang en sluitwerken drie gul- 
den per licht. 

't Regelwerk der ramen'en boven- 
lichten met eikenhouten roeden   . 

Onderdorpels van ramen en boven- 
lichten   

Kelderverdieping. 
Drie stuks in de dag. 
Bel-étage. >=— 
Een stuk in dag niet/giad*etrt . 
Drie   »     »     »     i^^/       -»^ 
Vier   »     »      »     »^ »^ 
Een    »     »     »     »^ »^ 
Ie Verdieping. 
Zeven stuk in den dag  
Drie       »      »     »      »      
Een        »     »     »     »       
Stijlen, bovendorpels  
Onderdorpels  
Op de bel-étnge in het kozijn ter 

breedte van 1.80 M. een schuifdeur 
ter breedte van 0-90 en voor 't verder 
gedeelte van 't kozijn aan weerskan- 
ten beschietingen. 

In de kelder kozijnen glasdeuren 
met eikenhouten roeden, en verder 
voor alle kozijnen deuren met vier 
paneelen. 

Regelwerk  
Paneelen van cederhout  .... 
De draaideuren elk af te hangen 

aan drie hoog knieren D.L. no. 6 
en te  sluiten  met   slot   en  kruk, 

60 
C 

pq 

O 095 

0.75 

OJ . 

w T; 

0.45 

007 

i;.95 

1.80 2.20 
0.90 2.20 
0 85 2.10 
0.75 1.90 

0.85 2.20 
0.80 2.— 
0.70 2.- 
0125 0 10 
0.10 004 

O 045 
0025 
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Aanduiding. OMSCHKIJVING WEEK EN MATEUIAAL. Ml 
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1-5 m 
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Trappen. 

Buileiibe- 
timiiierini'. 

waarvoor te rekenen fl f 3— per 
deur inkoopprijs. 

Voor de schuifdeur T ijneren roe- 
den en patent kogel rolsloten ; voor 
grepen en trekringen te rekenen 
f2.— inkoopprijs. 

Hoofdtrappen. 
Treden en bordessen te zamen 43 

optreden  
Binnenboomen  
Buitenbooraen  
Slootborden  
Wellatjes  
Geprofileerde leuningen omloo- 

pende op de bordessen  
Muurstroken   voor de leuningen 
Kelder- en keukentrappen. 
Treden te zamen 17 optreden . . 
Boomen  
Slootborden  
Weilatjes  
Balusters  
Eonde leuningen op steunijzers 

en gedraaide knoppen. 
Overdekking entree. 
Stijlen twee stuks ieder 
Legger   
Balkjes 8 stuks ieder 
Boeideelen te zamen 
Lijstje  
Beschot  
Erkers. 
Leggers drie hoog elk  
Stijlen 8 stuks  
Lijst en friesbetimmering .... 
Beschot  
Kamen en bovenlichten, ook wat 

hang- en sohuifwerk aangaat ge- 
heel  gelijk 'de reeds beschrevenen. 

Veranda. 
Leggers te zamen  
Balkje 9 stuks ieder ■ 

Boeideelen te zamen  
Lijstjes  
Heschot aan de zijkant ..... 
Dakbeschot tengels en latten ge- 

lijk de reeds beschrevenen. 
Kapje boven de bsdken deuren. 

50 

7.- 
3.20 

9.- 
2.60 
9.— 
9.— 

O 095 
0.15 

0.095 

0.15 
O 20 
0.095 
O 20 
007 

0.175 

0.20 
0125 
020 
0.075 

O 045 
• O 045 

O 045 
O'.025 

•0025 

0,075 
0.545 

o'045 
0.0-15 
0.002 
0.002 
0.095 

0.15 
0125 
0.095 
0.035 
0.05 
0025 

0.125 
» 

0045 
O 025 

0.125 
O 095 
O 035 
0.095 
0.025 
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Aanduiding. OMSCHRIJVING WERK ES JIATERIAAI,. a 
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volgens teekening en aanwijs. 
Schuur en plaatsbetimmering. 
Beschot te zamen 
Leggers twee hoog . .   .  '.   .   .   • 
Stijlen op afstanden van 1 M .   . 
Beschot gerabatte deelen .... 
Balken te zanien 
Platbeschot  
Boeideelen  
In de beschieting te maken een 

dubbele en vijf enkele deuren be- 
staande uit. • 

Een raamwerk  
Beschot  
Deze deuren af te hangen aan 

zware kruishengels en voor sloten 
en krukken te rekenen f2.— per 
deur. 

Op de plaats te maken, een klap- 
tafel. 

Stores. Voor  alle  deur en raamkozijnen 
in de voor en zijgevels-storren vol- 
gens teekening. 

Stijl en regelwerk  
Kaarten  
De stores af te hangen aan drie 

hoog gesmede hengsels in duimen, 
voorzien van dito winkelhaken, es- 
pagnoletten en muur wervels. 

De op de teekening aangeduide 
door een harseering Brabandsche 
muren waarin te maken drie kozij- 
nen met deuren in den dag 0.80 
bij 2.— en een 0.70 bij 2.—en twee 
boog opening betimmeringen. De 
deuren ook wat hang en sluitwerk 
aangaat geheel gelijk de reeds be- 
schrevenen. 

ïusschen de balken boven de 
bel-étage en kinderkamer en de on- 
derkanten van die boven de eerste 
verdieping,tusschen verdieping, trap- 
pen en de Brabantsche muren aan 
beide zijde te betimmeren met vu- 
ren of dennen schoten breed 0.07 
M. op afstanden van 0.06 M., alsook 
het uittirameren van banden, lijsten 
togen enz. 

Stijlen en leggers voor de Braband- 

33. 

30.— 

0.08 

0.165 
0.095 

0.20 

0.22 

2.20 
0.065 
0.095 
0.027 
008 
0.022 
O 035 

0.035 
0.025 

0.05 
O 012 
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Aanduiding OMSCHRIJVING WERK EN MATERIAAL, 
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sche muren  ........... 
Op den zolder de betimmering voor 

twee dienstbodenkamers waarvoor 
te rekenen beschot ter oppervlakte 
van 60 M' en twee deuren geheel 
gelijk de reeds beschrevenen ook 
wat hang- en sluitwerk aangaat. 
Regelwerk    . 
Beschot  

De betimmering van twee hang- 
kasten met hoedendoosplanken en 
jashaken. • . 

Voor de gang en [keuken drie stuks 
glazen kasten met dichte onderkas- 
ten en tusscheubladen. allen met 
dubbele deuren  

't Regelwerk der kasten  
beschot en laden  
lijsten en plinten  
't regelwerk der deuren en roeden 
paneelen van cederhout   .... 
De deuren af te hangen aan pu- 

mels en te sluiten met klavier kast- 
sloten, knoppen en schuiven. 

In de keuken een aanrecht betim- 
meringen met drie kastjes met 
schuifdeurtjes ; de zwaarte van deu- 
ren en paneelen gelijk de hierboven 
beschrevene. 

Een schoorsteenbetimmering in 
de keuken. 

Voor een loketbetimmering te 
stellen de som van tien gulden 
(verwerkt te rekenen). 

De betimmering der. raam- en 
deuropeningen met architraven kop- 
latten, dag- beleg-, plat, dekstukken. 

Onder alle lichtkozijnen lambri- 
seeringen waarvan 't regelwerk .   . 

De paneelen van cederhout. .   . 
Eikenhouten stofdorpels .• .   .   . 
Boven alle houten vloeren plinten. 
Tusschen de balken boven de bel- 

étage lijstjes. 
De betimmering van twee W.C. 

pottenplankjes, en die van het diens- 
bodenprivaat twee lindenhouten 
brillen en deksel. 

In de keuken te maken planken 

0.075 0.045 

0.065 0045 
0025 

O 065 0.045 
0.025 
0.038 
0038 
0025 

0.035 
0.02 
0.035 
0.015 
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op jukken en kapstokken met kope-. 
ren haakjes voor het ophangen van 
koperwerk. 

In de bergplaats voor brandstoffen 
afscheidingen met losse gedeelten 
zoldertjes  voor turf: 

In den kelder twee latten afschei- 
dingen met planken, waarvoor twee 
deuren af te hangen aan hengsels 
en te sluiten met sloten. Verder drie 
hoog rondgaande planken op juk- 
ken, en een schot en lattenvloer 
voor  de aardappelen-bergplaats. 

Voor schouwen en een kastbe- 
timmering in de eetkamer te reke- 
nen om later te verrekenen een som 
van vijf honderd gulden. 

Het openen en dichten van gaten 
en verder alle timmerwerken ten 
dienstü van de water- gas- en elec- 
trisch-schelgeleidingen. 

Eikenhouten brievenbus met 
deurtje en solide siot. 

Een eikenhouten pompbak . .  . 
De plinten bij de schuifdeuren en 

luiken te schroeven met koperen 
schroeven. 

De noodige klossen voor de plin- 
ten en naar dit noodig mocht zijn 
in de muurwerken en verder alle 
kleine timmerwerken die moeten 
dienen tot een volledige oplevering. 

Artikel VII. 

Ijzerwerken. 

Aan hekken, ankers, bouten, beu- 
gels, koppelijzers, boezemijzers enz. 
moeten worden verwerkt .... 

Bovendien moeten worden geleverd 
en aangebracht de noodige kleine 
ijzerwerken, zooals bouten, stiften, 
spijkers,sluitplaten, schroeven enz. 

Voor voordeurhekjes en hek boven- 
licht te rekenen f20. 

Een pompstel met slinger met kope- 
ren knop en kraan. 

0.035 

1000 
KG. 
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Aanduiding. 

Gegoten. 

Getrokken. 

Lood. 

Zink. 

OMSCHKIJVING WEKK EN. MATEHIAAL. 

Schoorsteenbussen van gegalvani- 
seerd ijzer met doppen te zamen 
13 stuks 012 diameter elk .... 

Ventilatieroosters voor de spou- 
wen 12 stuks  

Voetroosters 3 stuks  
Voor ijzeren balken om te verre- 

kenen   

ARTIKKL VIII. 

Lood- en Zinkwerken. 

Om te verrekenen voor het hierna 
volgende. 

Buisjes en roosters voor de gooten. 
Het noodige giet en stellood voor 

de hardsteenwerken 
Het bekleeden van een pompbak 

met staande stuk van 30 K.G. de 
M. met zuiger, kleppen, bossen enz. 

Pompbuizen fl, 6 K.G. de M.  .   . 
Privaatbuizen van lood 30 K.G. 

de M'  
Voor de aanleg van de waterlei- 

ding, rekenen op twee honderd gul- 
den en voor de W.C. inrichtingen 
en de waschbakken samen honderd 
vijftig gulden inkoopprijs 

Het zink voor de goten killen, en 
dakkapellen van zink no. 16 uit de 
breedte van het blad gesneden: 
voor de platten der uitbouwen en 
balkons; het bekleeden der zijwan- 
gen de dakkapellen, alles met de 
noodige roeven van zink no. 14. 

Afvoerbuizen met bochten met 
banden     

Twee stuks 16 pans zinken dak- 
ramen van zink no. 14. 

ARTIKEL IX. 

Stucadoor en pleisterwerken. 

Alle muurwerken in het gebouw 
te berapen met kalkmortel, onder 
de rij te bewerken en met gipskalk- 
af te pleisteren. 

So 
a 

O 17 

0.22 
050 

m 

0.70 

15. 

12.- 

<0 
(O bO, 

iü 
o 
a 

0.02 
1000 Kg. 

60. 

1000 Kg. 

0.08 dia- 
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De beschreven schrooten voor pla- 
fonds en Brabantsche muren te be- 
rieten met best droog riet. tegen 
eiken schroot met gegloeid koper- 
draad en vertinde spijkers te be- 
vestigen. 

Vervolgens deze berieting te bera- 
pen, onder de rij uit te rapen en met 
kalk met gips vermengd af te pleis- 
teren . 

De plafonds in de kamers, op de 
verdiepingen, en in de gangen 
te voorzien van kroon- of perklijs- 
ten, verder kralen of lijsten om bogen 
enz. Vier stuks middel stukken. 

Alle pleisterwerken zuiver wit op 
te leveren. 

De kalkmortel voor stucadoor en 
pleisterwerk   zal   bestaan   uit  drie 
deelen    schelpkalk  en   vijf  deelen 
rivierzand. 

Portland- In den keuken en gang bij de keu- 
werk, ken lambrizeeringen ter ._^«^i)»y'^. >ji, ^ 

ARTIKEL X. 

Glas- en verfwerken. 

Alle onderramen en glasdeuren 
in de heeren- en eetkamer, Mevrouws 
kamer hall en serre te bezetten met 
helder wit spiegelglas te bevestigen 
met latjes. 

In de glasdeuren kathedraalglas, 
de ramen op de trapbordessen en 
bovenlichten in de hall ruitjes in 
lood gevat A f8.— de M^ en verder 
alle overige ramen, daklichten enz. 
te bezetten met dubbeldik Ie soort 
wit vensterglas dik 0.004 M. en voor 
diverse binnenlichten te rekenen 8 
M'. ruitjes in 't lood gevat af6.— 
de M». 

Alle ijzerwerken voor de plaatsing 
eenmaal te meniën, evenzoo alle 
houtwerken, die met het metsel- 
werk in aanraking komen. 

Al de naden, vergaringen, pennen 

1.10 
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en gaten voor het in elkander wer- 
ken of bevestigen niet zinkwitstof 
te bestrijken. 

Al het buitenkomend of' aan de 
lucht blootgesteld hout en ijzerwerk 
te gronden, stoppen, plamuren en 
2 maal over te gronden en daarna 
met standolieverf af te verven. 

In het gebouw, met uitzondering 
der bekapping die niet in het ge- 
zicht in de kamers komen en de 
vloeren, alle hout- en ijzerwerken te 
gronden, stoppen, plamuren; na het 
plamuren zuiver vlak op te schu- 
ren, driemaal goed dekkend over 
te verven en daarna in de gekozen 
kleuren af te verven met standolie- 
verf. 

Alle blank beschreven houtwerken 
te oliën, te vernissen, af te slijpen 
en over te vernissen. 

Alle verfwerken in kleuren en tin- 
ten in die kleuren te bewerken tci' 
keuze van den architect. 

ARTIKEL XI. 

Behangwerk. 

De schotwerken, en kastdeuren 
te bespijkeren met best behangsel- 
linnen. 

Alle kamers en hall te beplakken 
met grondpapier en daarna over te 
behangen met meubelpapier met 
daarbij passende i'anden. 

Het papier door elkander geie- 
kend ü f 0.40 en de banden A, f0 70 
de rol. 
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Ilde AFDEELING. 

Voorschriften voor de Uitvoering. 

ARTIKUL XII. 

Algemeene voorschriften. 

De algemeene voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken, onder het beheer van het Depar- 
tement van Waterstaat H. en N. vastgesteld 12 December 
1895, daaronder begrepen de bij beschikking van 12 Mei 
1899 vastgestelde wijzigingen in de § § 495—497, zijn voor 
de uitvoering van dit werk van toepassing met dezewijzi 
ging, dat moet worden gelezen: de bouwheer in plaats van 
„de Minister, de Staat, of het Rijk''; de architect, in plaats 
van „de Hoofd-Ingenieur, de Rijksbouwmeester of delnge- 
neur" en dat door „de Directie'' wordt verstaan de Archi- 
tect en, bij diens afwezigheid op het werk de van wege 
den bouwheer aangestelde Opzichter over het werk, mits 
handelende namens den Architect 

De aannemer is gehouden aan de stipte naleving van de 
bepalingen, voorkomende in de politieverordening te Ambt- 
Ommen : alle overtredingen en gevolgen daarvan zijn geheel 
voor zijne rekening. 

lilde AFDEELING. 

Voorschriften van algemeenen aard. 
AKTIKEL XIII. 

De aannemer is verplicht niet alleen alle uitslagen te 
doen maar ook behulpzaam te wezen bij het maken van 
de detailteekeningen. 

Met afwijking van § 475 der A. V. komt het herstel 
van alle sciiade, van welken aard ook, hetzij door de nit- 
voering van het werk, hetzij door brand, storm of andere 
oorzaken ontstaan, geheel ten koste van den aannemer. 

In verband daarmede zal hij het gebouw en de aanhoo- 
righeden al naar gelang van de vordering van het wérk, 
voldoende tegen gevaar verzekeren en voldoende verzekerd 
houden bij eene maatschappij ter goedkeuring of kenze van 
den bouwheer, terwijl de polissen en kwitantiën der premiën 
steeds bij dezen moeten berusten. 

Besteding.       Dc besteding geschiedt overeenkomstig art. 71 der A. V. 

Scliaflo, 
assiirjiiiliün. 
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Alle iuschrijveis wordeii geacht alle noodige inlichtingen 
te hebben ontvangen. 

Dadelijk  na de gunning van het werk zal de aannemer 
voor   bestedings   kosten, keetbenoodigdheden enz. aan den 
architect  de   som van f lOU.— betalen; bij gebreke waar- 
van   dit  bedrag van den eersten termijn zal worden afge- 
houden. 

Loods en keet.    Op het terrein te plaatsen een flinke timmer- en kalkloods, 
privaten   en urinoirs, eene keet, voor den opzichter, voor- 
zien van eene goed sluitbare kast, een voldoend ameublement, 
verwarming en verlichting. 

Eicctrische en    De   aannemer   zal ten dienste van den aanleg van elec- 
^^en"privaat"^'^is'^'^^'ê'^^' en Waterleidingen, privaatinrichtingen en verwar- 
inrichtingen. ming de noodige openingen moeten maken, en het dichten 

van muren, vloeren enz. 
Kalk, tras,       Dg  l;alk 'moet zijn schelpkalk. 
eoment, TT  i i     ■    • i zand enz.:       Het zaud rivierzaud. 

De   tras   moet Andernachsche zijn; de portland- cement 
van Dijckerhoff of van Josson, bij elke leverantie een bewijs 
van herkomst over te leggen. 

Hout. Al  het aan de buitenlucht blootgestelde hout, voor zoo- 
ver   dit  niet   anders  is   beschreven, moet zijn grenen- en 
voor het overige, alle timmerwerken, voor zoover niet anders 
beschreven, van vurenhout. 

Het teakhout Moulmain teak. 
Water. 'j^ot  het  nat maken van de steen en tot bereiding vnn 

de specie zal putwater gebruikt moeten worden. 
Tijdsboiiaiing     Binucn 14 dagen na de gunning van het werk moet de 
en oplevering. x      i -x • n n 

aannemer met de uitvoermg daarvan aanvangen en deze 
met kracht voortzetten. 

Voor  15 Juli moet het gebouw glas- en waterdicht zijn. 
Voor 15 Augustus moet het geheele werk met uitzonde- 

ring der schilder- en behangwerken en voor 1 October 
moeten alle werken zonder onderscheid gereed zijn. 

Van de laatstgenoemde oplevering af moet de aannemer 
het geheele werk gedurende een en twintig weken onder- 
houden en daarna alle gebreken op de eerste aanzegging 
van de directie herstellen om aan het einde van dien tijd 
het werk nogmaals aan hare goedkeuring te onderwerpen 
en op te leveren. 

A'^oor eiken dag latere oplevering van elk der genoemde 
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termijnen, zal de aannemer betalen eene boete van f 10.— 
telkens   op   de eerstvolgende termijnen van de betaling in 
te houden. 

Betaling.        De betaling zal geschieden in vijf termijnen: 
l'e eerste termijn, zijnde -20 pCt. der aanuemingssom 

wanneer de metselwerken zijn opgetrokken tot 7.50 M. boven P. 
De tweede- termijn, zijnde 30 pCt. der aaunemingssom 

wanneer het gebouw glas- en waterdicht is opgeleverd. 
De derde termijn, zijnde 20 pCt. der aannemingssom wan- 

neer het geheele werk met uitzondering vari de schilder- 
en behangwerken gereed is. 

De vierde termijn, zijnde 20 pCt. wanneer alle werken 
zonder onderscheid, gereed, zijn en de vijfde termijn zijnde 
10 pCt. of de rest der aannemingssom wanneer aan het einde 
van den onderhoudstermijn het \verk nogmaals ten genoege 
van den Architect is opgeleverd. 

lannemer. De bouwheer, 

De borgen. De y^Lrchitect, 

-^^.-^^^^,„..__ 
'-^-ie-ï»^ 
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