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§ 119. Dakbedekking.

De in § 110 omschreven overkapping te dekken met roode Bouletpannen l ste soort ;
op de nokken en lioekkepers de noodige bijbehoorende vorstpannen en op de hoeken twee
dakspitsen aan te brengen.

Te verwerken :
aan roode Bouletpannen 115.— M2.
aan bijbehoorende vorstpannen 25.— M1.

§ 120. Glas en ver f werk.

De ruiten in het privaatraampje en in de traplichten zoomede die in de deur toegang
gevende tot het portaal moeten zijn van ondoorzichtig glas. Alle overige ramen te bezetten
met helder wit Fransch glas, dubbel dik.

Te verwerken :
aan ondoorzichtig glas I.— M3.
aan helder wit glas - 16.— M2.

Al het hout en ijzer dat met metselwerk in aanraking komt tweemaal te meniën.
Het buitenhoutwerk te gronden, stoppen, overgronden, schuren en na nogmaals over-

gronden tweemaal in op te geven kleuren over te verven.
Het b;innenhoutwerk, behalve het kaphout, de vloeren in de woonvertrekken op den

beganen grond en den zoldervloer te gronden, stoppen, overgronden, plamuren, schuren en
tweemaal in op te geven kleuren over te verven ; de laatste maal oververven moet geschie-
den in standolie. Het verfwerk der vloeren kan eenvoudiger worden behandeld.

Ook het in den dag komende ijzerwerk na twee maal meniën, in op te geven kleur
tweemaal over te verven

§ 121. Behangerswerk.

De wanden der woonvertrekken uitgezonderd de borstwering op de slaapkamers te
beplakken met grondpapier en over te plakken met behangselpapier van / 0.35 per rol, met
de noodige bijpassende randen.

De buitenmuren en schotwerken vooraf te bespannen met behangsellinnen.
Te verwerken :

aan behangwerk op muren 50.— M2.
aan behangwerk op linnen 80.— M2.

F. SCHOTBALKLOODS.

§ 122. Plaatsbepaling.

De schotbalkloods moet gebouwd worden op den Slaperdijk door den Haarlemmer-
meerpolder nabij den Kruisweg te Hoofddorp. De juiste plaats zal op het terrein door
de Directie worden aangegeven.

§ 123. Hoofdafmetingen en hoogtepeilen.

Lengte van de loods (binnenwerks) 6.— • M.
Breedte van de loods (binnenwerks) 2.75 M.
Aanleg betonvoeting 0.25 M. -r M.V.
Bovenkant betonvoeting 0.30 M. + M.V.
Bovenkant bestrating 0.10 M. + M.V.
Bovenkant bovenregel 2.10 M. -f M.V.
Bovenkant nok 3.95 M. + M.V.

Peil = bovenkant maaiveld (M. V.).
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§ 124. Steenen voeting.

Na de daarvoor noodige sleuven tot de vereischte breedte en diepte te hebben
uitgegraven, daarin een voeting te maken van stampbeton als op de teekening is aan-
gegeven ; in aanleg 0.50 M. en met een bovenbreedte van 0.15 M. Het in den dag komende
betonwerk te sausen en zoo noodig op te schuren.

Te verwerken :
aan stampbeton 4.— M'3.

§ 125. Sloof, stijl- en regelwerk.

Op boven omschreven voeting en daaraan solide te verankeren een grenenhouten
sloof zwaar 10X15 cM. waarop te stellen het noodige stijl- en regelwerk van dennenhout;
de hoekstijlen zwaar 15x15 cM.. de tusschenstijlen 10X13 cM., het regelwerk 10x13 cM.,
de kapbeenen 6.5x16.5 cM., de trekplaten 2X3X15 cM., de schroten 2.5x7.5 cM. met
tusschenruimten van 2.5 cM.

In de opening een lattendeur te hangen, — de klampen zwaar 3.5X20 cM. —aan
2 gesmeede ijzeren duimgehengen en te sluiten met een grendelslot.

Op de loods een bedekking aan te brengen van dennen delen zwaar 2.5x23 c.M.
Te verwerken:

aan bezaagd grenenhout 0.3 M:ï.
aan bezaagd dennenhout 3.5 Ma.

§ 126. Ijzerwerken.

Voor verankering, beugels, binten enz. te verwerken een hoeveelheid gesmeed ijzer
van 100.— K.G.

§ 127. Verf- en carbolineumwerk.

Het hout- en ijzerwerk dat met beton in aanraking komt tweemaal te meniën;
het in den dag komende ijzerwerk tweemaal over te verven. De loods in- en uitwendig
en alle verbindingen vóór het opsluiten driemaal met warme carbolineum te bestrijken.

§ 128. Bestrating.

In de loods en rondom ter breedte van 0.75 M. een bestrating te maken van waal-
klinkers op hun kant in een zandbed ter dikte van 0.30 M.

De oppervlakte bedraagt 31.— M2.

§ 129. Schotbalken.

Nog te leveren in boven omschreven loods 40 stuks gecreosoteerd dennenhouten
schotbalken zwaar 15x15 cM. lang 4.35 M. waaraan te verwerken 4.— M3, gecreosoteerd
dennenhout.


