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Technische specificaties UPARQ Bergen op Zoom  
Garagebox Type XL 

Bouwnummers: 1 t/m 37 
 

 
Leverancier/aannemer: Cordeel Nederland B.V.  
 
Maatvoering:  Buitenmaat: diepte 9.05 m, breedte 3.40 m, hoogte 3.30 m.  
 
Overheaddeur:   Industriele sectionaaldeur AA Protec S40. Kleur: RAL 7016 

- Bediening: Handmatig 
- Vrije doorrijhoogte: 3.06 m. 
- Dagbreedte: 3.04 m. 

 
Constructie:  Wanden, vloer en dak uit prefab betondelen.  
 
Dakbedekking:  Bitumen dakbedekking, op naden dubbellaags uitgevoerd.  
 
Vloerbelasting:  -       5.0 kN/m2 veranderlijk + aslast 2.5 ton. Maximaal voertuig gewicht 3.5 ton 

- Gevolgklasse: CC1 
 
Elektra:   Elektrische installaties bestaande uit: 

- Led armatuur incl. bewegingsmelder in garagebox 
- Dubbele wandcontactdoos 
- Aardlekautomaat 230V 16A 
- kWh tussenmeter in te technische ruimte 

 
Waterpunt:   -       Water en afvoer (alleen van toepassing voor bouwnummers 1 t/m 21). 

- Er wordt een stortbak met kraan geïnstalleerd.  
- De waterleiding wordt volgens de voorschriften van de nutsbedrijven uitgevoerd. 
- Vanwege aansluiting in een niet verwarmde en niet-geïsoleerd ruimte is 

beschikbaarheid van wateraanvoer gedurende langere vorstperioden niet 
gegarandeerd. 

- Hoofdwaterleiding/riool op het terrein met aftakkingen naar de individuele boxen.  
- De hoofdafsluiter van de waterleiding alsmede de hoofdwatermeter bevinden zich in 

de technische ruimte. 
- De drinkwaterleiding wordt in ethyleen uitgevoerd.  

 
HWA:   Dakafvoer via kunststof regenpijp aan de buitenzijde van de box. 
 
Afwerking:  Binnen- en buitenafwerking:  

- Binnen: aan een zijde dubbel afgestreken en andere zijde gerolde grijze betonwand, 
uitgevoerd in zelf nivellerend beton.  

- Buiten: Dubbel afgestreken witte (RAL 9016) betonwand uitgevoerd in zelf 
nivellerend beton.  

- De vloerplaat wordt met gladde zijde (kistzijde) naar boven geplaatst.  
 
 
 
 
 



 
Ruimte geeft vrijheid 

 

DISCLAIMER: Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van 
leveranciers. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt vanwege architectonische, technische en constructieve 
wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of 
nutsbedrijven.  

Versie 07-2021 

 
 
Ventilatie:   Natuurlijke ventilatie middels luchtdoorlatendheid van de sectionaaldeur conform in 

Nederland geldende norm. 
 
Garantie:  Garantie:  

- Overheaddeur: 2 jaar fabrieksgarantie 
- 10 jaar op bitumendakbedekking 
- Constructie: 10 jaar.  

 
Opties:  Opties separaat via optielijst. Keuze voor opties kunnen van invloed zijn op de technische 

specificaties, bijvoorbeeld doorrijhoogte i.c.m. loopdeur.   


