
General notes drawings 
Do not scale drawings. All dimensions are to be checked on site prior to commencement 
of works and/or preparation of any drawings. Sizes of and dimensions to any structural 
elements are indicative only. See Structural Engineers drawings and / or specifications for 
actual sizes/dimensions. Sizes of and dimensions to any service elements are indicative 
only. See Service Engineer's drawings and/or specification for actual sizes/dimensions. 2D 
drawings are leading, 3D is indicative. This drawing is to be read in conjunction with all 
relevant Architect's drawings, specifications and other Consultant's information. Refer to 
Light advisor drawings for setting out of visible electrical fixtures and fittings (small 
power, data, lighting etc). Fabricator responsible for detailed design. Fabricator to 
provide production drawings for approval prior to fabrication of custom (built-in) 
furniture. Fabricator responsible for structural integrity of the furniture. Fabricator to 
confirm all setting out dimensions. Fabricator responsible for the coordination and 
performance of all moving parts, whether structural, electrical or mechanical. Details 
may vary according to site conditions. It is a breach of copyright to reproduce these 
drawings and/or data in part or in full without the written permission of i29. 

Algemene opmerkingen tekeningen  
Tekeningen niet verschalen. Alle afmetingen moeten voor aanvang van het werk en/of 
het maken van eventuele tekeningen ter plaatse worden gecontroleerd. Maten en 
afmetingen van structurele elementen zijn slechts indicatief. Zie tekeningen en/of 
specificaties van constructeur voor werkelijke afmetingen. Maten en dimensies voor 
onderhoudsvoorzieningen zijn slechts indicatief. Raadpleeg de tekeningen en/of 
specificaties van onderhoudsdeskundige voor werkelijke afmetingen. 2D-tekeningen zijn 
lijdend, 3D is indicatief. Deze tekening moet gelezen worden met inachtneming van alle 
relevante tekeningen, specificaties en andere informatie van de Architect. Raadpleeg 
tekeningen/berekeningen van de lichtadviseur voor het plaatsen van zichtbare 
electrische armaturen, beslag en schakelmateriaal (laagspanning, data, verlichting, enz.) 
Uitvoerende partij is verantwoordelijk voor gedetailleerd ontwerp. Uitvoerende partij 
voorziet in productie tekeningen die ter goedkeuring worden aangeboden voorafgaand 
aan de productie van timmerwerk en/of maatwerk (inbouw) meubilair. Uitvoerende 
partij is verantwoordelijk voor deugdelijke constructie van het meubilair. Uitvoerende 
partij is verantwoordelijk voor het uitzetten van alle maten. Uitvoerende partij is 
verantwoordelijk voor de coördinatie en werking van alle bewegende delen, ongeacht of 
deze structureel, elektrisch of mechanisch zijn. Details kunnen verschillen afhankelijk van 
omstandigheden op de bouwplaats. Het is een inbreuk op het auteursrecht om deze 
tekeningen en / of gegevens geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de schriftelijke 
toestemming van i29.


