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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Dit Uitgangspuntendocument (UpD), ook wel Basisontwerp (BSO) heeft betrekking op de 
nieuw aan te brengen te certificeren sprinklerbeveiliging, voorzien van een automatische 
doormelding, in de nieuwbouw Van der Valk hotel gelegen aan de Tommaso Albinonistraat 
(Zuidas) te Amsterdam.  

De gehele logiefunctie (hotel) met de daaraan grenzende nevenfuncties van de logiesfunctie 
wordt voorzien van een automatische sprinklerinstallatie, met daarbij ook delen van de 
begane grond en vanaf de vijfde verdieping de voorportalen van de trappenhuizen. In  
bijlage 4 is dit, inclusief de betreffende risicoclassificatie, weergegeven. De 
sprinklerinstallatie zal worden opgezet volgens de NFPA-voorschriften. De doormelding van 
de sprinklerinstallatie vindt plaats via een sprinklermeldcentrale (SMC). De 
sprinklermeldcentrale moet voldoen aan de NEN-EN 54 serie. 

Fire Safety Engineers B.V. is op basis van de KIWA BRL K21027 erkend PvE/UpD opsteller 
voor de volgende gebieden: 

- Brandmeldinstallatie, deelgebied 1.1, erkenning: K91392/01; 
- Ontruimingsalarminstallatie, deelgebied 1.2, erkenning: K91720/01; 
- Sprinklerinstallatie, deelgebied 1.4, erkenning: K91721/01; 
- Basisontwerp watermistinstallatie, deelgebied 1.5, erkenning: K91393/01. 

1.2 Beoordelingskader 

Voor de sprinklerinstallatie zijn van toepassing (op prevalerende volgorde): 

 NFPA 13:2016 “Standard for the Installation of Sprinkler Systems”, hier verder 
aangeduid met NFPA 13; 

 NFPA 20:2016 “Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protections”, 
hier verder aangeduid met NFPA 20; 

 NFPA 22:2013 “Standard for Water Tanks for Private Fire Protection”, hier verder 
aangeduid met NFPA 22; 

 NFPA 25:2014 “Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based 
Fire Protection Systems”, hier verder aangeduid met NFPA 25; 

 NFPA 101:2015 “Life Safety Code” hier verder aangeduid met NFPA 101; 
 NEN 2535:2009 + NEN 2535/C1:2010, verder aangeduid als NEN 2535; 
 NEN 2575:2012, verder aangeduid als NEN 2575; 
 NEN 1010:vigerende versie, “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties”, 

verder aangeduid als NEN1010; 
 NEN-EN 12845+A2+NEN 1073:2010 “Vaste brandblusinstallaties – Automatische  

sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud”, verder aangeduid als 
EN 12845/NEN 1073;  

De NFPA voorschriften worden aangehouden, omdat het te beveiligen risico hier beter is 
omschreven dan in de EN 12845/NEN 1073. Voor de projectering en de bijbehorende 
hydraulische berekeningen worden naast de NFPA 13 de bijbehorende datasheets van de 
toegepaste sprinklers aangehouden. 

De NFPA 101 voorschriften (“Life Safety Code”) worden aangehouden voor zover deze 
betrekking hebben op de loopafstanden. 

De NEN 2535 en hoofdstuk 16 van de EN 12845/NEN 1073 worden toegepast voor de 
sprinklermeldcentrale. 
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Hoofdstuk 17 van de EN 12845/NEN 1073 wordt toegepast voor de ophanging en beugeling 
van de leidingen. 

1.3 Uitgangspunten 

Als uitgangspunten voor de sprinklerbeveiliging gelden de omstandigheden zoals vastgelegd 
in dit Uitgangspuntendocument (UpD) voor de sprinklerinstallatie. Bij wijziging van deze 
omstandigheden moet contact worden opgenomen met Fire Safety Engineers B.V. 
aangezien dit van invloed kan zijn op de sprinklerbeveiliging. Fire Safety Engineers B.V. is 
een door Kiwa erkende UpD-opsteller en een onafhankelijk adviesbureau. 

1.4 Doelstelling 

De sprinklerinstallatie heeft als doel het voorzien in persoonlijke veiligheid door in geval van 
een brand met water te blussen c.q. onder controle te houden (definitie NFPA 13), het 
beperken van materiële schade en het zeker stellen van de (bedrijfs)continuïteit. Op basis 
van deze hoofddoelstelling(en) kan de inspectie-instelling, conform het CCV 
Inspectieschema, op basis van paragraaf 4.1, de afgeleide doelstelling(en) controleren en 
vaststellen (zie paragraaf 1.5).  

Door bovenstaande definitie wordt de sprinklerinstallatie, voor de logiefunctie, gebruikt om op 
een gelijkwaardige wijze invulling te geven aan de prestatie eisen uit het Bouwbesluit op 
basis van een beroep op gelijkwaardigheid zoals vermeld in Bouwbesluit artikel 1.3 
“Gelijkwaardigheidsbepaling”.  

Door het toepassen van een sprinklerinstallatie kan op gelijkwaardige wijze invulling worden 
gegeven aan de prestatie-eisen uit Bouwbesluit. De uitwerking van de gelijkwaardigheden 
vindt plaats in de brandveiligheidsrapportage van Deerns, met kenmerk: RNL 160 03157 00 
0001_vd Valk Zuidas Amsterdam_BRV_20161201_v1.0 d.d. 1 december 2016. Op 
hoofdlijnen staat weergegeven dat de parkeergarage niet wordt gesprinklerd en niet nader 
behoeft te worden gecompartimenteerd (zo nodig wordt dit aangetoond met CFD simulatie), 
dat de trappenhuizen extra beschermde vluchtroutes zijn, gelegen buiten de 
brandcompartimenten en dat het logiesgebouw met bijeenkomstfunctie zal worden voorzien 
van een gecertificeerde sprinklerinstallatie waarmee op basis van gelijkwaardigheid het 
mogelijk is een brandcompartiment te realiseren > 1.000 m².  

Aanvullend wordt in de rapprtage aangegeven dat de luchtkanalen die door de 
subbrandcompartimentscheidingen lopen, op basis van gelijkwaardigheid conform NEN 
6075, zonder rookkleppen uitgevoerd kunnen worden. Luchtkanalen door brandscheidingen 
en overige doorvoeringen moeten brandwerend worden afgewerkt, conform de SBR-
publicatie “Brandveilige doorvoeringen”. Voor de benodigde onderbouwing van de 
gelijkwaardigheid wordt verwezen naar het brandveiligheidsrapport van Deerns, met 
kenmerk: RNL 160 03157 00 0001_vd Valk Zuidas Amsterdam_BRV_20161201_v1.0  
d.d. 1 december 2016. 

Op grond van de voornoemde punten kan in geval van brand door de brandweer een 
binnenaanval worden uitgevoerd. 

1.5 Afgeleide doelstellingen 

Op grond van het CCV Inspectieschema Brandbeveiliging dient (door een inspectie-instelling 
type A, conform NEN-EN ISO/IEC 17020) te worden vastgesteld of het basisontwerp van 
een brandbeveiligingssysteem in een bouwwerk overeenstemt met de algemene eisen. Deze 
algemene eisen worden aangeduid als ‘afgeleide doelstellingen’ en worden ontleend aan het 
voor het betreffende bouwwerk opgestelde basisontwerp (UpD). 
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Voor onderliggend basisontwerp gelden onderstaande afgeleide doelstellingen:  

 Voor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een sprinklersysteem: 

Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle 
houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe 
brandbestrijdingsorganisaties kan plaatsvinden, binnen de context van het basisontwerp.  

 Voor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandmeldinstallatie (BMI): 

Een beginnende brand tijdig ontdekken 1, lokaliseren en signaleren, waarna de 
aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de 
context van het basisontwerp. 

 Voor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een ontruimingsalarminstallatie (OAI): 

Tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de 
ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp. 

1.6 Risicobeoordeling 

De beoordeling van het gehele risico, voor de logiefunctie met de nevenfuncties is 
gebaseerd op de NFPA voorschriften. De sprinklerinstallatie in het gesprinklerde deel van 
het gebouw wordt ontworpen op grond van de NFPA 13. De parkeergarage en de 
trappenhuizen vallen buiten de sprinklerbeveiliging. 

De keuze voor de te realiseren brandbeveiligingsmaatregelen, ter beperking van de 
aanwezige risico’s, is gebaseerd op een zogenaamde risicoanalyse. De uitgevoerde 
risicoanalyse beschrijft de maximale risico’s van een brand van de opgeslagen goederen en 
de noodzakelijke brandbeveiligingsmaatregelen om de effecten van een dergelijke brand te 
beperken tot een aanvaardbaar niveau. 

De risicobeoordeling zoals hier gehanteerd, is beperkt tot een kwalitatieve risicoanalyse. 
Risico’s zijn als “hoog”, “midden” of “laag” geclassificeerd. Een kwantitatieve risicoanalyse 
(QRA) maakt geen onderdeel uit van dit UpD. 

1.6.1 Risico-identificatie 

De toepassing van een “Vastopgestelde Brandblus- en Beheerssysteem” als gelijkwaardige 
invulling op de functionele eisen uit het Bouwbesluit 2012 heeft als uitgangspunt dat er een 
passend voorschrift wordt gehanteerd. De toe te passen blusinstallatie in dezen is afgestemd 
op het aanwezige gebruik, door toepassing van een sprinklerontwerp gebaseerd op het van 
toepassing zijnde gebruik (Classification of Occupancies). 

1.6.2 Risico-evaluatie en maatgevend brandverloop 

Door het toepassen van een sprinklerinstallatie (vastopgesteld blussysteem) wordt uitgegaan 
van een zeer beperkte brandomvang. Een beginnende brand wordt (zeer) snel gedetecteerd 
en direct, zonder tussenkomst van personen, geblust dan wel beheerst door de sprinklers in 
de “directe” nabijheid van de brand. Het aan de installatie gekoppeld meldsysteem zorgt voor 
interne- en externe alarmering. Een eventuele repressieve inzet zal primair beperkt zijn tot 
(eventuele) nablussing. 

                                                        

1
 De wijze van ontdekken kan door personen gebeuren (niet-automatische bewaking) of automatisch (een en ander volgens  
bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012). 
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1.6.3 Brandbeveiligingsconcept 

Als brandbeveiligingsconcept voor het hotel met de nevenfuncties (exclusief de 
parkeergarage en de trappenhuizen), is door de opdrachtgever gekozen voor het detecteren, 
controleren en blussen (c.q. controleren) van een brand door een automatische 
sprinklerinstallatie. Hiervoor is het, voor het hotelgedeelte van het gebouw, noodzakelijk in 
basis alle ruimten in het gebouw te voorzien van de sprinklerbeveiliging. 

1.6.4 Resterende bedrijfseconomische gevolgen (restrisico) 

Door het onverkort hanteren van de van kracht zijnde normen, voorschriften en richtlijnen is 
er een acceptabel restrisico aanwezig. 

1.6.5 Onderbouwing systeemkeuze 

De systeemkeuze is gebaseerd op de aanwezige risico’s. Voor wat betreft de te hanteren 
voorschriften wordt, gezien de primaire functie van het logiesgebouw, uitgegaan van de 
voorschriften NFPA 13. 

De gevarenklasse wordt in hoofdstuk 4 per functiedeel vastgesteld, passend bij het te 
beveiligingen risico. Op basis van de NFPA 13, artikel 5.3.2 geldt voor de opslagruimten, 
linnenkamers, technische ruimtes en de pompkamer, dat de classificatie Ordinary Hazard 2 
(OH2) van toepassing is. 

Voor een keuken is Ordinary Hazard 1 (OH1) van toepassing en voor de overige ruimtes: 
hotelkamers, gangen en de voorportalen van de trappenhuizen is Light Hazard (LH) van 
toepassing.  

Voor wat betreft de laad- en loszone geldt, gebaseerd op miscellaneous storage: OH2, met 
de kanttekening dat Group A plastics tot maximaal 1,5 meter hoog “tijdelijk” mogen worden 
opgeslagen en de overige goederen tot maximaal 3,7 meter.  

1.7 Certificering 

De sprinklerinstallatie dient gecertificeerd te worden opgeleverd. Certificering dient plaats te 
vinden volgens het CCV Inspectieschema Brandbeveiliging, vigerende versie (op dit moment 
de versie 10.0), op basis van het Bouwbesluit, artikel 6.32. 

De sprinklerinstallatie moet worden gecertificeerd volgens de Europese Accreditatie-eisen op 
basis van de NFPA- en EN 12845/NEN 1073 voorschriften. 

Hiertoe dient een onafhankelijke inspectie-instelling, die op basis van de ISO/IEC 17020 is 
geaccrediteerd als “type A” inspectie-instelling (met minimaal de scope sprinklerinstallatie), 
de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

 Beoordeling basisontwerp (validatie van het UpD); 
 Beoordeling van het detailontwerp (beoordelen van de installatietekeningen en 

hydraulische berekeningen); 
 Tusseninspecties; 
 Initiële eindinspectie (opleveringsinspectie); 
 Na oplevering uitvoeren van periodieke inspecties (jaarlijks in overeenstemming met de 

uitgangspunten van het Bouwbesluit). 

De sprinklerinstallatie moet worden ontworpen, aangelegd en onderhouden door een 
erkende sprinklerinstallateur.  

Enkel sprinklertechnische materialen met een FM, UL of VdS goedkeuring mogen worden 
toegepast. 
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Uitvoering van het gestelde in dit UpD moet leiden tot een (inspectie)certificaat, volgens de 
eisen van de Raad van Accreditatie Nederland of door één van haar buitenlandse 
(Europese) zusterorganisaties. 

Bovenstaande is in overeenstemming met de uitgangspunten van het Europese verdrag 
aangaande het vrije handelsverkeer tussen de Europese lidstaten. 

1.8 Installatievoorschriften 

De sprinklerinstallatie moet volgens de NFPA 13 worden aangelegd. Voor de 
sproeidichtheden en het te berekenen oppervlak worden onverkort de voorschriften uit de 
NFPA 13 toegepast. 

1.9 Geldigheidsvoorschriften  

Daar waar het gestelde in dit UpD voor de sprinklerinstallatie afwijkt van bovenvermelde 
voorschriften, prevaleert het gestelde in dit UpD voor de sprinklerinstallatie. 

1.9.1 Afwijkingen van de gehanteerde voorschriften 

Op basis van de risico-analyse kan er worden afgeweken van de van toepassing zijnde 
voorschriften. Als het risico voor een scenario waarbij wordt afgeweken van de voorschriften 
is te classificeren als laag, kan zonder aanvullende maatregelen en met motivatie, worden 
afgeweken van het voorschrift. 

Onderstaand worden de eventuele afwijkingen op de gehanteerde voorschriften beschreven. 
Deze afwijkingen zijn gemotiveerd, waardoor de betrokken partijen deze kunnen accepteren 
middels goedkeuring van dit UpD. 

Er zijn, met uitzondering van het niet gesprinklerd zijn van de parkeergarage en de 
trappenhuizen (dus het niet volledig gesprinklerd zijn van het gehele gebouw), in basis geen 
afwijkingen van de gehanteerde voorschriften (paragraaf 1.2). De scheidingen tussen 
gesprinklerd gebied en niet gesprinklerd gebied dienen, in overeenstemming met de NFPA, 
een WBDBO van 60 minuten te bedragen. 

1.9.2 Interpretatieverschil 

Bij het hanteren van een specifiek voorschrift, norm of datasheet zou in specifieke gevallen 
verschil van interpretatie kunnen ontstaan. Door het vastleggen van interpretatieverschil 
wordt beoogd overeenstemming te verkrijgen, zodat gedurende realisatie en gebruik geen 
afwijkingen ontstaan in de toepassing van de gehanteerde voorschriften, norm of datasheet. 
Het hieronder beschreven mogelijke verschil van interpretatie wordt geaccepteerd middels 
goedkeuring van dit UpD. 

De bouwlagen met de hotelkamers zijn primair uitgelegd als risicoclassificatie LH. Eventueel 
aanwezige linnenkamers op bouwlagen, worden (omdat deze volledig zijn omsloten door 
wanden) door middel van roomdesign “opgewaardeerd” naar OH2. 

1.10 Sprinklerinstallateur 

De sprinklerinstallatie moet worden ontworpen, aangelegd en onderhouden door een  
ISO 9001:2008 erkende sprinklerinstallateur. Volgens de Europese wetgeving is er vrij 
handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.  

Als extra eis dient de sprinklerinstallateur in zijn domicilie erkend te zijn als 
sprinklerinstallateur. 
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1.11 Planning 

De werkzaamheden ten behoeve van de sprinklerinstallatie dienen volgens de planning van 
de opdrachtgever te geschieden.  

1.12 Kostenopgave 

De sprinklerinstallateur dient een vaste verrekenprijs op te geven voor het bijplaatsen van 
sprinklerkoppen ten behoeve van obstructies. In de verrekenprijs pér sprinklerkop dient het 
totaal van ontwerp, levering, aftappen, montage en afpersen (inclusief leidingwerk en 
keuringkosten) te worden opgegeven. 

1.13 Externe veiligheid 

Niet van toepassing. 

1.14 Eisen en wensen van derden 

In deze paragraaf worden de eisen en wensen van derden vermeld, die noodzakelijk zijn 
binnen het traject van de (certificering) van de sprinklerinstallatie, maar die niet (kunnen) 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de opsteller van het UpD.  

Het gehele gebouw voldoet (door de scheiding met een WBDBO van 60 minuten tussen 
gesprinklerd en ongesprinklerd gebied) aan de brandcompartimentsklasse B zoals gesteld in 
het Technisch Bulletin 65 (Classificatie van certificaten naar brandcompartimentering). 
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2 Projectgegevens 

2.1 Algemeen 

Het betreft hier een nieuw aan te brengen te certificeren sprinklerbeveiliging, voorzien van 
een automatische doormelding, in de nieuwbouw Van der Valk te Amsterdam, gelegen aan 
den Tommaso Albinonistraat (Zuidas). Het gebouw zal gebruikt gaan worden als hotel met 
een (niet gesprinklerde) parkeergarage.  

2.2 Aangeleverde gegevens 

Deze rapportage is gebaseerd op de hieronder weergegeven gegevens van  
Wiel Arets Architects te Maastricht/Amsterdam, die door de opdrachtgever zijn verstrekt. 

Tekening Projectnummer Tekeningnummer Datum 

    

Begane grond 417 BV 100 22-12-2016 

1
e
 verdieping 417 BV 101 22-12-2016 

2
e
 verdieping 417 BV 102 22-12-2016 

3
e
 verdieping 417 BV 103 22-12-2016 

4
e
 verdieping 417 BV 104 22-12-2016 

5
e
 verdieping 417 BV 105 22-12-2016 

6
e
 verdieping 417 BV 106 22-12-2016 

7
e
 verdieping 417 BV 107 22-12-2016 

8
e
 verdieping 417 BV 108 22-12-2016 

9
e
 verdieping 417 BV 109 22-12-2016 

10
e
 verdieping 417 BV 110 22-12-2016 

11
e
 verdieping 417 BV 111 22-12-2016 

12
e
 verdieping 417 BV 112 22-12-2016 

13
e
 verdieping 417 BV 113 22-12-2016 

Dak verdieping 417 BV 114 22-12-2016 
Doorsnede AA 417 BV 200 22-12-2016 
Doorsnede BB 417 BV 201 22-12-2016 
Doorsnede CC 417 BV 202 22-12-2016 

2.3 Gebouwkenmerken 

Aard van het bedrijf Hotel met parkeergarage 

  

Gebouwindeling 

Begane grond 

 Inrit parkeergarage 
 Hotellobby 
 Brasserie 
 Keuken brasserie 
 Trapopgangen 
 Diverse additionele ruimten 
 Magazijn, afvalruimte e.d. 
 Goederenontvangst, losperron 

1
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Diverse additionele ruimten 
 Parkeergarage (niet gesprinklerd) 

2
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Diverse additionele ruimten 
 Parkeergarage (niet gesprinklerd) 

3
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Diverse additionele ruimten 
 Parkeergarage (niet gesprinklerd) 
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4
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Techniekruimten 
 Kantine 
 Diverse additionele ruimten 
 Parkeergarage (niet gesprinklerd) 

5
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Restaurant 
 Keuken 
 Lobby 
 Diverse additionele ruimten 

6
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Diverse additionele ruimten 
 Vergaderruimten en -faciliteiten 

7
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Hotelkamers 
 Diverse additionele ruimten 

8
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Hotelkamers 
 Diverse additionele ruimten 

10
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Hotelkamers 
 Diverse additionele ruimten 

11
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Hotelkamers 
Diverse additionele ruimten 
12

e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Hotelkamers 
 Diverse additionele ruimten 

13
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Hotelkamers 
 Wellness 
 Diverse additionele ruimten 

14
e
 verdieping 

 Trapopgangen 
 Dak 

Bijzondere ruimten 
1. Parkeergarage 
2. Middenspanningruimte en inkoopstation 

Verlaagde plafonds 

Op grond van de NFPA voorschriften (artikel 8.15.2) behoeven besloten 
ruimten, zowel horizontaal als verticaal, niet zijnde de ruimten tussen een 
verlaagd plafond (concealed spaces), bestaande uit niet brandbare of 
beperkt brandbare materialen, al dan wel of niet met kleine openingen voor 
ventilatie, niet te worden gesprinklerd. 

Op grond van de NFPA voorschriften (artikel 8.15.1.2 en 8.15.23) behoeven 
besloten ruimten tussen verlaagde plafonds (concealed ceilings), 
bestaande uit niet brandbare of beperkt brandbare materialen niet te 
worden gesprinklerd. Voor onder andere isolatiematerialen mag een 
maximale vuurbelasting aanwezig zijn van 1.000 Btu/ft² (11,356 MJ/m²). 

Kruipruimte Niet aanwezig 

Dakopbouwen Niet aanwezig 

Ventilatiesysteem Mechanische toevoer en/of afzuiging, decentraal en centraal 

Transportsystemen Niet aanwezig 

Vorstgevaar Niet aanwezig in het gesprinklerde deel 
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2.4 Constructie  

Onderdeel Toegepaste bouwmaterialen 

  

Bouwconstructie Beton 

Dak Beton 

Dakisolatie Onbrandbaar 

Vloeren Beton 

Dakbedekking Kunststof 

Gevels 
Vliesgevel 
Beton 

Gevelisolatie PIR 

Binnenwanden Beton/kalkzandsteen/metal Stud 

Buitendeuren/-kozijnen Aluminium  

Binnendeuren/-kozijnen Aluminium /staal/hout 

Overheaddeuren Stalen geïsoleerde sandwichpanelen 

Verlaagde plafonds Onbrandbaar materiaal 

 

2.5 Afmetingen 

Van der Valk Hotel (gesprinklerd deel) Bouwlagen Verdiepingshoogte (in meters) 
Oppervlakte 

(in m
2
) 

    

Begane grond 1 4,8 ±   1.900 

1
e
 verdieping 1 2,95 ±      150 

2
e
 verdieping 1 2,95 ±      150 

3
e
 verdieping 1 2,95 ±      150 

4
e
 verdieping 1 2,95 ±      950 

5
e
 verdieping 1 4,91 ±   2.250 

6
e
 verdieping 1 4,61 ±   2.250 

7
e
 verdieping 1 3,1 ±   2.250 

8
e
 verdieping 1 3,1 ±   2.250 

9
e
 verdieping 1 3,1 ±   2.250 

10
e
 verdieping 1 3,1 ±   2.250 

11
e
 verdieping 1 3,1 ±   2.250 

12
e
 verdieping 1 3,1 ±   2.250 

13 verdieping 1 3,8 ±   2.250 

Totaal te sprinkleren vloeroppervlak ± 23.550 

2.6 Opslag 

In het hotel vindt geen opslag plaats zoals bedoeld in de hoofdstukken 12 t/m 20 van de 
NFPA 13. De inrichting van het gebouw is in overeenstemming met het gebruik als een 
logiefunctie met additionele ruimten. 

2.7 Belendingen 

De logiesfunctie (met nevenfuncties) van het gebouw wordt gesprinklerd. De parkeergarage 
wordt niet gesprinklerd. De scheiding tussen het gesprinklerde gebied en niet gesprinklerde 
gebied is op grond van de NFPA 13 afgescheiden met een WBDBO van 60 minuten. Er zijn 
binnen een afstand van 10 meter geen gebouwen van derden aanwezig. 

2.8 Bouwkundige aspecten  

De bouwkundige aspecten zijn uitgewerkt in het Brandveiligheidsrapport van Deerns. 
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2.9 Technische voorzieningen 

In het gebouw wordt voor de logiefunctie voorzien van een sprinklerinstallatie. Daarnaast 
wordt het gebouw in overeenstemming met de voorschriften uit het Bouwbesluit voorzien van 
een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2535 en de NEN 2575. 
Hiervoor wordt een separaat PvE brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie opgesteld. 

2.9.1 Verwarming 

Het “hotelgedeelte” van het gebouw wordt voorzien van verwarming. De parkeergarage en 
de trappenhuizen zijn onverwarmd. 

2.9.2 Ventilatie 

Het gebouw wordt voorzien van ventilatie.  

2.9.3 Liften 

In het gebouw zijn liften aanwezig.  
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3 Omvang van de sprinklerbeveiliging 

3.1 Algemeen 

Met uitzondering van de parkeergarage en de verder in deze paragraaf vermelde 
ongesprinklerde ruimten of gebouwdelen, wordt het logiesgebouw voorzien van een 
sprinklerinstallatie.  

3.2 Uitzonderingen 

De volgende ruimten mogen ongesprinklerd blijven: 

Gebouwdeel/ruimte Voorwaarden 

  

Ruimten voor elektrische apparatuur zoals: 
 Traforuimten 
 Midden- en hoogspanningsruimten 
 Inkoopstation 

Zie hoofdstukken 7 en 8 
Parkeergarage 

Trappenhuizen 

Liftkooien 

Liftschachten van hydraulische liften 
2
 

Ruimten boven verlaagde plafonds Zie paragraaf 7.3 

Ruimten tussen twee wanden Zie paragraaf 7.4 

De volgende bijzondere ruimten (indien aanwezig) moeten wel worden gesprinklerd: 

 Badkamers of badruimten in de hotelkamers (ongeacht de oppervlakte): op basis van de 
NFPA 13, 8.15.8.1 moeten deze worden voorzien van sprinklers; 

 Toiletten en doucheruimten inclusief voorruimten, 
 Voorportalen van de trappenhuizen (vanaf de vijfde verdieping) dienen te worden 

gesprinklerd;  
 Openbare toiletten en invalidetoiletten (NFPA 13 artikel 8.15.8) 
 (Werk)kasten > 1m² en/of met een diepte > 0,5 meter (NFPA 13 artikel 8.5.5.4); 
 Schachten (niet zijnde liftschachten) (NFPA 13 artikel 8.15.2); 
 Inpandige liftschachten waarbij de aandrijfmotor van de lift in de schacht zich in de 

schacht bevindt. Uitvoering conform “Uitspraak/bindend advies LA-02(2015-1) 
vastgesteld door de CCvDL en SBDL” (zie bijlage 2). 

3.3 Niet gesprinklerde ruimten 

3.3.1 Scheidingen tussen ongesprinklerde en gesprinklerde gebouwen en/of 
ruimten 

Op grond van de NFPA 13 (artikel 8.15.2.1) voorschriften behoeven besloten ruimten, zowel 
horizontaal als verticaal, niet zijnde de ruimten tussen een verlaagd plafond (concealed 
spaces), bestaande uit niet brandbare of beperkt brandbare materialen, al dan wel of niet 
met kleine openingen voor ventilatie, niet te worden gesprinklerd. 

Op grond van de NFPA 13 (artikel 8.15.1.2 en 8.15.23.1) voorschriften behoeven besloten 
ruimten tussen verlaagde plafonds (concealed ceilings), bestaande uit niet brandbare of 
beperkt brandbare materialen niet te worden gesprinklerd. Voor onder andere 
isolatiematerialen mag een maximale vuurbelasting aanwezig zijn van 1.000 Btu/ft² (11,356 
MJ/m²). 

                                                        

2
 Voor de beveiliging van liftschachten van hydraulische liften kunnen aanvullende eisen van de eigenaar gelden. 
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De bouwkundige en organisatorische voorwaarden staan vermeld in hoofdstukken 7 en 8 
van dit Uitgangspuntendocument. 

3.3.2 Traforuimte(n) 

Aanwezige traforuimte(n) wordt niet in de sprinklerbeveiliging opgenomen, mits deze aan de 
voorwaarden uit hoofdstuk 7 voldoet. 
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4 Ontwerpgegevens sprinklerinstallatie 

4.1 Ontwerpgegevens 

Bij de ontwerpgegevens van de sprinklerbeveiliging gelden de volgende uitgangspunten: 

Ontwerpgegevens 

Hotelkamers, vergader-
ruimte, kantoorruimte, 
restaurant zitgedeelte, 

gangen, voorportalen van 
de trappenhuizen en 

atrium 

Keuken c.q. 
kookgebieden (in 

restaurant) 
3
 

Opslagruimten, 
linnenkamers, 

technische ruimten, laad- 
en loszone begane grond 

en sprinklerpomkamer 

    

Vorstgevaar Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig 

Plafondhoogte 4,0 meter 4,0 meter 4,0 meter 

Opslag van goederen Niet aanwezig Niet aanwezig Aanwezig 
4
 

Categorie-indeling van de 
opgeslagen goederen 

-- -- Commodity Class IV 

Opslagconfiguratie -- -- 
Solid Piled/shelf/back to 

back shelf 

Aanwezige opslaghoogte -- -- 2,2 meter 

Toegestane opslaghoogte -- -- 3,7meter 

Aanwezige vrije ruimte Minimaal 0,5 meter Minimaal 0,5 meter Minimaal 0,5 meter 

Vereiste vrije ruimte 0,457 meter 0,457 meter 0,457 meter 

Voorschrift NFPA 13, artikel 5.2 NFPA 13, artikel 5.3.1 NFPA 13, artikel 5.3.2 

Gevarenklasse LH OH1 OH2 

Minimum sproeidichtheid 4,1 mm/min 6,1 mm/min 8,1 mm/min 

Maximaal sproeivlak 139 m² 139 m² 139 m² 

Max. beveiligen opp. 4.816 m² 4.816 m² 4.816 m² 

Type sprinkler 
5
 Spray quick response  Spray quick response Spray quick response 

K-factor 80 80 of 115 80 of 115 

Aanspreektemperatuur 68°C 68°C 68°C 

Minimale sproeitijd 60 minuten 60 minuten 60 minuten 

Soort installatie Nat Nat Nat 

Bijzonderheden 
In basis worden er 

concealed sprinklers 
toegepast 

Reductie van het 
sproeivlak mogelijk  
NFPA 11.2.3.2.3 

Reductie van het 
sproeivlak mogelijk  
NFPA 11.2.3.2.3 

Voor het gebouw dient men voor de watercapaciteit rekening te houden met een hoogste 
sprinkler ten opzichte van de pomp op maximaal ca. 55,0 meter.  

4.2 Alarmeringszones en sectie-indeling  

De alarmeringszones en sectie-indeling dienen gerealiseerd te worden met behulp van 
alarmkleppen (NFPA 13, artikel 8.16.1.1) of door middel van goedgekeurde terugslagklep- 
voorzieningen, bestaande uit een “listed” terugslagklep, een “listed” afsluiter met een 
stromingsschakelaar (NFPA 13, artikel 8.16.1.1.2.5) waarbij voldaan moet worden aan de 
NFPA-voorschriften met betrekking tot het maximaal beveiligde oppervlak per alarmklep. Bij 
boven elkaar gelegen verdiepingen mag gebruik worden gemaakt van het “system floor riser” 
principe (NFPA 13, artikel 8.2.4).  

  

                                                        

3
 De afzuigkappen boven de kookeilanden worden of voorzien van een eigen blussysteem of op grond van de NFPA 13, 

  paragraaf 7.9 voorzien van een verdicht sprinklernet. Omdat er een OH1 installatie deel in het restaurant zitgedeelte komt,  
  dient het OH1 gebied 4,6 meter verder “door te lopen” dan het daadwerkelijke kookgebied, om geen beperking op te leggen 
  aan de indeling van het kookgebied en een adequate bescherming aanwezig te laten zijn. 

4
 Opslag van goederen aanwezig, passend binnen de voorwaarden van artikel 5.3.2. 

5
 In basis worden alle sprinklers uitgevoerd als concealed sprinklers, zowel in verlaagde plafonds als in nieuw aan te brengen 

  betonvloeren. Bij bestaande betonvloeren worden “normale” (niet concealed) sprinklers aangebracht. 
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Nadere indeling in alarmeringszones (door middel van stromingsschakelaars) is hierbij 
noodzakelijk. Alle afsluiters dienen standbewaking te bezitten. 

Afsluiters die in een normaal bedrijf geopend zijn, moeten op de volledig geopende stand 
worden bewaakt door een sabotagebestendige standschakelaar. Dit geldt contra voor 
normaal gesloten afsluiters. 

Door toepassing van alarmkleppen en stromingsschakelaars moeten voor het hotel minimaal 
de volgende alarmeringszones ontstaan: 

Zone 
6
 Hotel Van der Valk Gevarenklasse Beveiligd oppervlak (m²) 

    

  1 Begane grond LH/OH1 ±   1.850 

  2 1
e
 verdieping LH ±      150 

  3 2
e
 verdieping OH2 ±      150 

  4 3
e
 verdieping LH  ±      150 

  5 4
e
 verdieping LH ±      950 

  6 5
e
 verdieping LH ±   2.250 

  7 6
e
 verdieping LH ±   2.250 

  8 7
e
 verdieping LH ±   2.250 

  9 8
e
 verdieping LH ±   2.250 

10 9
e
 verdieping LH ±   2.250 

11 10
e
 verdieping LH ±   2.250 

12 11
e
 verdieping LH ±   2.250 

13 12
e
 verdieping LH ±   2.250 

14 13 verdieping LH ±   2.250 
15 Sprinklerpompruimte  ±        50 

4.3 Stromingsschakelaars 

Er moeten afdoende maatregelen (bijvoorbeeld juiste plaatsing, vertraging, keerklep voor 
stromingsschakelaar) worden genomen om te bereiken dat bij het stromen van water in een 
alarmeringszone uitsluitend de stromingsschakelaar van de betreffende alarmeringszone 
een signalering geeft. 

4.4 Hulpafsluiters 

Per stromingsschakelaar mag een hulpafsluiter worden geïnstalleerd. Deze afsluiters moeten 
gemakkelijk bereikbaar zijn en hebben als doel om bij wijzigingen aan het sprinklerleidingnet 
niet een alarmklep buiten dienst te stellen, maar (een gedeelte van) slechts één (of 
meerdere) alarmeringszone(s) buiten dienst te zetten. Het maximaal bewaakte oppervlak dat 
gerealiseerd mag zijn achter een alarmklep is dan het maximaal toegestane gebied dat 
afgesloten mag worden. Alle afsluiters en hulpafsluiters moeten op de volledig geopende 
stand (elektronisch) worden bewaakt door een sabotagebestendige standschakelaar. 

4.5 Inspector’s Test Connection (ITC) 

Om het brandalarm te kunnen beproeven moet op het hydraulisch meest ongunstig gelegen 
gedeelte per alarmklep en/of stromingsschakelaar een ITC op het leidingnet worden 
aangebracht. De K-factor van de doorlaat moet in overeenstemming met de toegepaste 
sprinklers zijn. In overleg met de W-installateur moeten afvoerpunten worden voorzien op de 
HWA. De sprinklerinstallateur zorgt voor een verbinding vanaf de ITC naar de vastgestelde 
afvoerpunten op de HWA. 
  

                                                        

6
 Zone staat voor: Alarmeringszone 
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4.6 DoorSpoelAfsluiter (DSA) 

Aan het einde van elke verdeelleiding dient volgens de voorschriften een doorspoelafsluiter 
te worden geplaatst. Deze afsluiter dient om tijdens montage achtergebleven vervuilingen 
weg te spoelen alvorens de sprinklerinstallatie in bedrijf te stellen.  

De doorspoelafsluiter heeft een diameter gelijk aan de verdeelleiding, waarop zij is 
aangesloten tot en met de diameter DN50.  

Diameters van DN65 of groter worden voorzien van een afsluiter met de maat van DN50. De 
doorspoelafsluiters moeten gemonteerd en worden aangesloten op het rioolstelsel. 

4.7 Aanspreektemperatuur 

Op plaatsen waar hogere omgevingstemperaturen kunnen voorkomen moeten sprinklers met 
een aanspreektemperatuur 30oC hoger dan de omgevingstemperatuur worden toegepast. 

Op de volgende plaatsen (niet limitatief) moeten sprinklers met een aanspreektemperatuur 
van circa 93oC worden toegepast: 

 In ruimten waar van de opgestelde apparatuur veel warmte vrijkomt (CV-ruimte, ovens, 
hydraulische liftmachinekamers, spoelkeuken, computerruimte); 

 Bovenin doorgaande schachten; 
 Nabij luchtverhitters; 
 In de nabijheid van verwarmingsapparaten of stralingspanelen; 
 Onder lichtstraten. 

4.8 Belemmeringen onder sprinklers 

Onder sprinklers mogen geen belemmeringen worden aangebracht. Verlichtingsarmaturen, 
ventilatie-units, verwarmingsapparaten en dergelijke moeten op een zodanige afstand van de 
sprinklers worden aangebracht, dat deze volgens de installatievoorschriften geen obstructie 
vormen. Coördinatie hiervan ligt bij de sprinklerinstallateur. 

Onder obstructies die zich onder het vlak van de sprinklerdeflector bevinden, moeten extra 
sprinklers worden aangebracht wanneer niet kan worden voldaan aan de voorschriften. 

4.9 Type sprinkler 

Sprinklers worden in basis uitgevoerd als concealed sprinklers. Als alternatief kan er voor 
gekozen worden om in de hotelkamers extended coverage horizontal side wall sprinklers te 
plaatsen. In de technische ruimte, de pompkamer e.d. worden “normale” quick response 
pendent (of upright) sprinkers toegepast. In kantoren e.d waar geen concealed sprinklers 
worden gebruikt en waar de ruimten zijn voorzien van een gesloten systeemplafond dienen 
verchroomde-, messing- of witte sprinklers geplaatst te worden, inclusief verchroomde-, 
messing- of witte dubbele plafondrozetten. 

4.10 Lichtstraten / ventilatiekoepels 

In het gebouw kunnen lichtkoepels en/of (ventilatie)openingen aangebracht zijn. Dit is als 
ongesprinklerd toegestaan, mits wordt voldaan aan de NFPA 13. 

4.11 Sprinklerleidingnet 

De sprinklerinstallatie zal worden vervaardigd uit staal EN 10255 (DIN2440/NEN 3257) en 
EN 10220 (DIN 2999/NEN 3258). 
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4.12 Ophanging en beugeling 

Omdat in tegenstelling tot de NFPA in Europa gebruik wordt gemaakt van de NEN 3257 en 
de NEN 2399 in plaats van de ASTM, mag in afwijking van de NFPA voor de beugeling en 
ophanging gebruik worden gemaakt van hoofdstuk 17 van de EN 12845/NEN 1073. 

4.13 Hoofdleidingtracé 

In verband met belastingen dient het hoofdleidingtracé in overleg met de constructeur nabij 
de hoofddraagconstructie te worden vastgesteld. Overige sprinklerleidingen dienen te 
voldoen aan de door de constructeur aangegeven voorwaarden van maximale belastingen. 
Hierbij dient met name rekening gehouden te worden met de veelal kritische maximale 
belasting van de dakbeplating. 

De dak- en plafondconstructie in het gebouw is sterk genoeg om het met water gevulde 
sprinklerleidingnet te kunnen dragen, mits de ophangpunten van de sprinklerleidingen 
voldoen aan de door de constructeur aangegeven voorwaarden van maximale belastingen. 
De ophangpunten van de sprinklerinstallatie dienen te worden gecoördineerd met de overige 
installateurs. 

Indicatie gewicht sprinklerleidingen 

      

DN 25 3,05 kg/m DN 065 09,16 kg/m DN 150 38,02 kg/m 

DN 32 4,15 kg/m DN 080 12,15 kg/m DN 200 65,65 kg/m 

DN 40 5,01 kg/m DN 100 18,90 kg/m DN 250 94,70 kg/m 

DN 50 7,34 kg/m DN 125 27,12 kg/m - - 

4.14 Diameter leidingwerk 

De sprinklerinstallateur dient het leidingwerk zodanig te dimensioneren dat het hydraulisch 
meest ongunstige sproeivlak van voldoende water zal worden voorzien. 

4.15 Leidingen in de grond 

Voor leidingen die in de grond worden aangelegd, dienen nodulair gietijzeren leidingen 
(inwendig gecementeerd) met tyton-sitverbindingen te worden toepast. Het is ook toegestaan 
om hiervoor kunststof leidingen toe te passen, mits deze volgens de installatievoorschriften 
voor ondergrondse toepassing zijn geschikt (“listed” conform NFPA 13, artikel 10.1.1 en  
tabel 10.1.1). Een van de voorwaarden hierbij is dat de leidingen geschikt moeten zijn voor 
de minimaal vereiste werkdruk (hydraulisch te bepalen), waarbij aanvullend gesteld is dat 
(indien de werkdruk < 10 bar) de leidingen geschikt zijn voor een werkdruk van 10 bar.  

Hierbij dient, bij kans op vorstgevaar, rekening te worden gehouden met een minimale 
gronddekking van 1 meter. 

4.16 Leidingen die bij vorst kunnen bevriezen 

De leidingen die eventueel bloot komen te staan aan vorst, dienen getraced en geïsoleerd te 
worden. Deze tracing dient op spanningsuitval en lage temperatuur te worden gesignaleerd. 
Het toepassen van anti-vries in het sprinklersysteem is niet (meer) toegestaan, uitgezonderd 
specifiek ‘NFPA-listed’ voorgeschreven anti-vries middelen.  
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5 Watervoorziening 

5.1 Algemeen 

De watervoorziening betreft een “reinwaterkelder” op de begane grond (onder de hellingbaan 
van de parkeergarage), gelegen naast de pompkamer. De benodigde capaciteit zal 
gegarandeerd aanwezig zijn in de watervoorziening. 

5.2 Sprinklerpomp 

Er wordt één elektrisch aangedreven sprinklerpomp geplaatst. De uitgangspunten van de 
sprinkerpomp staan hieronder weergegegeven: 

Onderdeel Uitvoering Opmerkingen 

   

Watervoorziening Enkelvoudig   

Aantal pompen 1 NFPA 20 

Aandrijving Elektra - 

Watervoorraad Waterkelder 

Inhoud watervoorraad 90 m³ 

Vereiste suppletie 75 dm³/min 

Bijzonderheden 
De capaciteit van de pomp wordt bepaald door de hydraulische berekeningen van de 
sprinklerinstallateur 

De pompkamer wordt voorbereid op de plaatsing van een tweede sprinklerpomp (diesel) met 
een gelijke 100% capaciteit als de hierboven weergeven prestatie-eis van de “eerste 
sprinklerpomp”. 

5.3 Benodigde watercapaciteit sprinklerinstallatie 

De waterbehoefte voor de sprinklerinstallatie wordt bepaald door: 

Doordat er in dit geval sprake is van drie gevarenklasses heeft men in het ongunstigste geval 
water nodig voor: 

- LH (trappenhuizen, gangen, zitgedeelte restaurant en hotelkamers), of; 
- OH1 (kookgebied in het restaurant), of; 
- OH2 (linnenkamers, technische ruimtes, laad- en loszone en pompkamer).  

De watervoorziening wordt bepaald op de “zwaarste” risicoclassificatie, zonder gebruik te 
maken van eventuele reductiemogelijkheden.  

OH2: oppervlakte (A) x (Qs) sproeidichtheid per minuut. 
Minimale vereiste tijdsduur (60 minuten):  

 A x Qs = 139 m² x 8,1 mm/min = 1.126 dm³/min x 60 minuten (/1000 voor m³ ) = 68 m³.  

o Vereiste debiet  =    68 m³ 
o Onbalans 20% =    14 m³ + 
o Minimaal vereiste debiet =    82 m³  

De minimaal vereiste hoeveelheid water voor de inrichting bedraagt 90 m³. 

5.4 Jockeypomp 

Voor het onder druk houden van de sprinklerinstallatie dient een elektrisch gedreven 
hulppompje te zijn geïnstalleerd: de jockeypomp. De capaciteit van de jockeypomp mag niet 
meer bedragen dan 30 dm³/min. 

De start- en stopsignalering voor de jockeypomp dient te worden afgesteld bij inbedrijfstelling 
van de sprinklerinstallatie en moet zijn afgestemd op de “dooddruk” van de sprinklerpomp.  
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5.5 Drinkwateraansluiting 

In verband met de drinkwateraansluiting, dienen de VEWIN bladen alsmede eventueel 
aanvullende eisen van de drinkwatermaatschappij in acht genomen te worden.  

5.6 Capaciteitstest 

In de pompkamer dient een vast opgestelde voorziening aanwezig te zijn voor het uitvoeren 
van een capaciteitstest. De capaciteitstest dient uitgevoerd te kunnen worden zonder het 
veroorzaken van overlast aan de omgeving. 

5.7 Sprinklerpompruimte  

De sprinklerpompkamer bevindt zich op de begane grond van het gebouw. De sprinklermeld-
centrale is ondergebracht in de sprinklerpompkamer. De sprinklerpompkamer dient vorstvrij 
gehouden te worden.  
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6 Sprinklermeldsysteem  

6.1 Meldcentrale 

Nabij de hoofdverdeler sprinkler wordt door de sprinklerinstallateur een gecombineerde 
sprinkler-/brandmeldcentrale opgesteld volgens hoofdstuk 16 van de EN 12845/NEN 1073, 
de NEN 2535 en de NEN 1010. De centrale moet minimaal IP 54 worden uitgevoerd. De 
sprinklermeldcentrale moet voldoen aan de NEN-EN 54 serie. 

6.2 Sturingen bij brandmelding of storing 

Het aanspreken van de sprinklerinstallatie (brandalarm) dient tot gevolg te hebben: 

 Optische en akoestische signalering op het sprinklermeldpaneel; 
 Optische en akoestische signalering op het brandweerpaneel en/of nevenpaneel; 
 Aansturing flitslicht brandweeringang; 
 Doormelding brandalarm naar de Regionale Alarmcentrale (RAC); 
 Het activeren van de ontruimingsalarminstallatie; 
 Sturing van eventuele deurvastzetinrichtingen c.q. kleefmagneten; 
 Het in bedrijf zijn van de sprinklerpomp; 
 Sturing van eventuele luchtbehandeling/ventilatie; 
 Het vrijgeven van de sleutelkluis (indien van toepassing). 

De stuurfuncties moeten op de sprinklermeldcentrale kunnen worden overbrugd. Het 
overbrugd zijn van een stuurfunctie moet als storing worden gesignaleerd. 

De volgende meldingen moeten leiden tot een storingsmelding: 

 Lage waterstand waterkelder; 
 Standbewaking afsluiter toevoer: 
 Standbewaking algemeen; 
 Lage temperatuur in de sprinklerruimte; 
 Openstandbewaking (hoofd-)afsluiters, gesignaleerd per logische groep. 

De stromingsschakelaars dienen zodanig afgesteld te worden dat deze niet leiden tot valse 
brandmeldingen. 

6.2.1 Overbruggen van sturingen 

De sturingen die door de sprinklermeldcentrale worden verricht, moeten in verband met de 
wekelijkse test van de sprinklerinstallatie, op eenvoudige wijze kunnen worden overbrugd. 
Het overbruggen van deze sturingen, moet als een storing worden gesignaleerd en worden 
doorgemeld. 

6.3 Doormelding brand en storing 

Brand- en storingsmeldingen worden intern gesignaleerd op de sprinklermeldcentrale (SMC). 

De brandmeldingen worden doorgemeld vanuit de sprinklermeldcentrale (SMC) in de 
sprinklerpompruimte naar de Regionale Alarmcentrale (RAC).  

De storingsmeldingen worden doorgemeld vanuit de sprinklermeldcentrale (SMC) naar de 
24-uurs bezette receptie.  
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6.4 Brandmeldinstallatie 

De uitgangspunten voor de brandmeldminstallatie worden vastgelegd in een separaat PvE 
en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden. 

6.5 Ontruimingsalarminstallatie 

De uitgangspunten voor de ontruimingsalarminstallatie worden vastgelegd in een separaat 
PvE en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden. 

6.6 Brandweerpaneel 

Nabij de brandweertoegangen (opstelplaats brandweervoertuig, entree hotel) dient een 
geografisch brandweerpaneel gesitueerd te worden volgens de NEN 2535. Het ontwerp van 
dit paneel dient door de brandweer goedgekeurd te worden.  

6.7 Brandweeringang 

In de directe nabijheid van de brandweeringang (entree van het hotel) van het gebouw dient 
een rood flitslicht te zijn aangebracht. Om toegang tot het gebouw te verkrijgen is geen 
sleutelbuis of sleutelkluis vereist, aangezien de receptie 24 uur per dag is geopend. 

6.8 Bekabeling 

De kabels voor het sprinklermeldsysteem dienen conform de regels van de NEN 2535 
en NEN 1010 te worden aangelegd. Alle kabels dienen op draadbreuk bewaakt te worden. 
Een draadbreuk in het systeem, dient als storing op de sprinklermeldcentrale te worden 
gemeld. 

6.9 Functiebehoud 

Volgens NEN 2535 dienen kabels die langer dan 1 minuut na een brandmelding moeten 
blijven functioneren, zo te zijn selecteerd of beschermd, dat zij gedurende 30 minuten 
kunnen blijven functioneren. Dit kan worden verkregen door de kabels met functiebehoud-
regelgeving aan te leggen of door ze direct met sprinklers te beschermen (zie NPR 2576). 

In het gedeelte wat voorzien wordt van een sprinklerinstallatie, wordt het functiebehoud 
gerealiseerd door de sprinklerinstallatie. Voor het niet gesprinklerde deel geldt dat de 
bekabeling dient te worden aangelegd met functiebehoud.  
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7 Bouwkundige voorzieningen 

7.1 Ongesprinklerde liftschacht(en)  

Ongesprinklerde liftschachten moeten als volgt zijn geconstrueerd: 

 De wanden, vloeren en plafonds moeten van onbrandbaar materiaal zijn en een 
brandwerendheid bezitten van minimaal 60 minuten; 

 De deurconstructies van de lift(en) moeten een brandwerendheid bezitten van minimaal 
30 minuten; 

 De ruimte die is bestemd als liftmachinekamer mag in de vloer zijn voorzien van een 
onbrandbaar luik met een oppervlakte van ten hoogste 1 m². 

7.2 Ongesprinklerde ruimten boven verlaagde plafonds 

Op grond van de NFPA voorschriften behoeven besloten ruimten tussen verlaagde plafonds 
(concealed ceilings), bestaande uit niet brandbare of beperkt brandbare materialen niet te 
worden gesprinklerd. Voor onder andere isolatiematerialen mag een maximale vuurbelasting 
aanwezig zijn van 1.000 Btu/ft² (11,356 MJ/m²). 

7.3 Ongesprinklerde ruimten tussen twee wanden 

Op grond van de NFPA voorschriften behoeven besloten ruimten, zowel horizontaal als 
verticaal, niet zijnde de ruimten tussen een verlaagd plafond (concealed spaces), bestaande 
uit niet brandbare of beperkt brandbare materialen, al dan wel of niet met kleine openingen 
voor ventilatie, niet te worden gesprinklerd. 

7.4 Ongesprinklerde ruimten 

Op grond van het Bouwbesluit in combinatie met de NFPA voorschriften dient er tussen de te 
sprinkleren- en niet te sprinkleren ruimten (bijvoorbeeld de traforuimte of de parkeergarage) 
een bouwkundige scheiding te worden gerealiseerd met een brandwerendheid van ten 
minste 60 minuten. 

7.5 Trappenhuizen  

De trappenhuizen zijn niet gesprinklerd. Vanaf de vijfde verdieping zijn de voorportalen 
voorzien van sprinklers. Deuren in de trappenhuizen zijn zelfsluitend uitgevoerd. 

7.6 Sleutelbuis 

Om toegang tot het gebouw te verkrijgen is geen sleutelbuis of sleutelkluis vereist,  
aangezien de receptie 24 uur per dag is geopend. 

7.7 Sprinklerpompruimte 

De ruimte met de sprinklerpomp moet worden gesprinklerd. De temperatuur in de 
sprinklerpompkamer moet op ten minste 4°C worden gehouden (NFPA 20, artikel 14.13.3.1). 
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8 Organisatorische maatregelen 

8.1 Ongesprinklerde ruimten boven verlaagde plafonds en tussen wanden 

Op grond van de NFPA voorschriften behoeven besloten ruimten, zowel horizontaal als 
verticaal, niet zijnde de ruimten tussen een verlaagd plafond (concealed spaces), bestaande 
uit niet brandbare of beperkt brandbare materialen, al dan wel of niet met kleine openingen 
voor ventilatie, niet te worden gesprinklerd. 

Op grond van de NFPA voorschriften behoeven besloten ruimten tussen verlaagde plafonds 
(concealed ceilings), bestaande uit niet brandbare of beperkt brandbare materialen niet te 
worden gesprinklerd. Voor onder andere isolatiematerialen mag een maximale vuurbelasting 
aanwezig zijn van 1.000 Btu/ft² (11,356 MJ/m²).  

8.2 Ongesprinklerde ruimten 

In ongesprinklerde ruimten (binnen het gesprinklerde gebied) mogen geen brandbare 
goederen worden opgeslagen. 

8.3 Opslag onder luifels 

Onder ongesprinklerde luifels mag geen opslag worden geplaatst. 

8.4 Belemmeringen onder sprinklers 

Onder sprinklers mogen bij voorkeur geen belemmeringen worden aangebracht. 
Verlichtingsarmaturen, ventilatie-units, verwarmingsapparaten en dergelijke moeten op een 
zodanige afstand van de sprinklers worden aangebracht dat deze volgens de installatie-
voorschriften geen obstructie vormen. Coördinatie hiervan ligt bij de sprinklerinstallateur. 

8.5 Vrije ruimte onder de sprinklers 

Om de sprinklers goed te laten functioneren moet een vrije ruimte worden aangehouden 
tussen de sprinklers en de opgeslagen goederen. Deze vrije ruimte bedraagt: 

 Minimaal 0,457 meter waar gevarenklasse LH, OH1 en/of OH2 van toepassing is. 

8.6 Buitenopslag 

Binnen een afstand van 10 meter tot de gesprinklerde gebouwgedeelten mogen geen 
brandbare goederen op het terrein worden opgeslagen. Dit geldt tevens voor afvalcontainers. 
Bovendien moet in geval van opslag hoger dan 6,7 meter de afstand tot de gesprinklerde 
gebouwgedeelten ten minste 1,5 maal de stapelhoogte bedragen. 

8.7 Overige bepalingen 

Aan sprinklers en sprinklerleidingen mogen geen kabels, leidingen of andere zaken worden 
bevestigd. 

Sprinklers mogen niet worden geschilderd. 

Zo nodig moeten sprinklers regelmatig gereinigd worden van stof, vet en dergelijke. 
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9 Oplevering en onderhoud 

9.1 Tusseninspectie 

Voordat het verlaagde plafond wordt aangebracht, dient de inspecterende instantie te 
worden uitgenodigd voor een tusseninspectie. De tusseninspectie heeft als doel, om vast te 
stellen, dat de ontworpen installatie met toepassing van de juiste diameters en 
beugelmethode is aangebracht. 

9.2 Oplevering 

Bij de eindinspectie (initiële inspectie) wordt de beveiliging getoetst aan alle inspectiecriteria 
die in het “inspectieplan” staan opgesteld (opgesteld door een inspectie-instelling conform 
het CCV inspectieschema Brandbeveiliging) en aan de voorwaarden in dit UpD. Alle tijdens 
de inspectie geconstateerde afwijkingen worden in een inspectierapport opgenomen en 
moeten in principe direct worden verholpen (dit geldt zowel voor de eindinspectie als de 
hierop volgende periodieke inspecties). 

Op basis van een inspectierapport met een “ja-conclusie” zal een certificaat worden 
afgegeven. In het algemeen geldt dat bij een (eind)inspectie aan alle voorgenoemde 
inspectiecriteria en aan de voorwaarden in dit UpD moet zijn voldaan. 

Uiterlijk bij eindinspectie moeten de volgende gegevens beschikbaar zijn: 

a. een onderhouds- en bedieningsvoorschrift van de aangelegde installatie(s); 
b. een logboek ten behoeve van inspectie, controle en onderhoud van de aangelegde 

installaties; 
c. een volledige set gereviseerde tekeningen waarop alle gegevens van de aangelegde 

installatie(s) zijn vermeld; 
d. een situatietekening op A4-formaat, waarop is aangegeven:  
  - welke gebouwen/ruimten beveiligd zijn; 
  - de horizontale en verticale scheidingen; 
e. ondertekende afpers- en doorspoelverklaringen; 
f. hydraulische berekeningen en grafieken;  
g. informatie betreffende de watervoorziening. 

In de sprinkler(verdeel)ruimte (of nabij de alarmklepopstelling(en)) moeten aanwezig zijn: 
• een geplastificeerd exemplaar van genoemde bedieningsvoorschriften; 
• de benodigde aantallen reservesprinklers met sprinklersleutel(s) zoals vermeld in de  
  NFPA voorschriften. 

Daarnaast dient de “verantwoordelijke gebruiker” te zijn geïnstrueerd met betrekking tot de 
werking van de aangelegde installatie(s), teneinde bij brandalarm een zo effectief mogelijk 
optreden te bewerkstelligen.  

9.3 Beheer en onderhoud sprinklerinstallatie 

Het is van belang de aangelegde installaties en de onderdelen ervan regelmatig op goede 
werking en bedrijfsvaardige toestand te controleren. Hierbij dienen ook de sturingen 
gecontroleerd te worden volgens de NFPA 25. In bijlage 1 staat het inspectie- en test- 
overzicht weergegeven zoals opgenomen in de NFPA 25. 
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9.4 Continuering certificering 

De sprinklerbeveiliging dient (op grond van het Bouwbesluit) jaarlijks te worden 
geïnspecteerd en te worden gecertificeerd door een volgens de Europese Accreditatie-eisen 
op basis van de NFPA- en EN 12845/NEN 1073-voorschriften, onafhankelijke inspectie-
instelling, die op basis van de ISO/IEC 17020 is geaccrediteerd als “type A” inspectie-
instelling (met minimaal de scope sprinklerinstallatie).  

Jaarlijks moet een kopie van het certificaat aan de brandweer worden gestuurd.  
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10 Overzichtslijst met akkoordverklaringen 

Partij Adresgegevens Ondertekening 

   

Eigenaar / 
gebruiker 

Instantie : Van der Valk Hotel  
   Amsterdam Zuid-as B.V. 
Naam : 
Functie :  
Adres : Veurseweg 143 
Plaats : 2251 AB  Voorschoten 
Telefoon : 
Fax  : 

Voorschoten, 
Datum: 
 

UpD-opsteller 

Instantie : Fire Safety Engineers B.V. 
Naam  : H.J. Meeuwessen MSc MBA 
Adres : Postbus 2614 
Plaats : 6026 ZG  Maarheeze 
Telefoon : +31 (0)88 - 783 01 33 
Fax  : +31 (0)88 - 783 01 99 

Maarheeze, 22 december 2016 

 

Bevoegd gezag 

Instantie : Gemeente Amsterdam 
Naam : 
Functie :  
Adres :  
Plaats :  
Telefoon :  
Fax  :  -- 

Amsterdam,  
Datum:  
 
 
 

Inspectie-
instelling 

Instantie :  
Naam  :  
Functie :  
Adres :  
Plaats :  
Telefoon :  
Fax  :  

Plaats, 
Datum: 
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11 Bijlagen 

11.1 Bijlage 1. NFPA 25, table 5.1 
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11.2 Bijlage 2. Liften 

 



 

© 15114_Amsterdam_Van der Valk Zuidas_UpD Sprinkler v 2.0  

Blad 

31 van 50 

 

 
 

  



 

© 15114_Amsterdam_Van der Valk Zuidas_UpD Sprinkler v 2.0  

Blad 

32 van 50 

11.3 Bijlage 3. Overzicht goederen 

 
Table A.5.6.3.1 Listing of Commodity, Examples of Commodity Class I 
Product Packaging or constraints 

 

Alcoholic Beverages  
Cartoned or uncartoned 
- Up to 20 percent alcohol in metal, glass, or ceramic containers 

Appliances, Major (e.g., stoves, refrigerators)   Not packaged, no appreciable plastic exterior trim 

Batteries 
Dry cells (nonlithium or similar exoctic metals) 
Automobile  - Filled (Packaged in cartons) 

Bottles, Jars 

Empty, cartoned 
- Glass 
Filled noncombustible liquids 
- Glass, cartoned; 
- Plastic, cartoned [less than 5 gal (18.9 L)]; 
- Plastic, PET. 
Filled noncombustible powders 
 - Glass, cartoned 

Canned Foods 

In ordinary cartons; 
Cans; 
Metal 
- Empty 

Cement  Bagged 

Coffee  Canned, cartooned 

Fertilizers 
 

Bagged 
- Phosphates 

File Cabinets 
 

Metal 
- Cardboard box or shroud 

Fish or Fish Products 
 

Frozen 
- Nonwaxed, nonplastic packaging  
Canned 
- Cartoned 

Frozen Foods Nonwaxed, nonplastic packaging 

Fruit 
 

Fresh 
- Nonplastic trays or containers  
- With wood spacers 

Ice Cream  

Meat, Meat Products 
- Bulk 
- Canned, cartoned  
- Frozen, nonwaxed, nonplastic containers 

Metal Desks - With plastic tops and trim 

Milk 
- Nonwaxed-paper containers 
- Waxed-paper containers 
- Plastic containers 

Motors - Electric 

Nuts - Canned, cartoned 

Paints 
Friction-top cans, cartoned 
- Water-based (latex) 

Plastic Containers 
- Noncombustible liquids or semiliquids in plastic containers less than 5 
gal (18.9 L) capacity 

Poultry Products 
- Canned, cartoned 
- Frozen, nonwaxed, nonplastic containers 

Salt Bagged 

Syrup Drummed (metal containers) 

Transformers Dry and oil filled 

Wire Bare wire on metal spools in wood containers 
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Table A.5.6.3.2 Listing of Commodity, Examples of Commodity Class II 
Product Packaging or constraints 

 

Alcoholic Beverages Up to 20 percent alcohol in wood containers 

Appliances, Major (e.g., stoves, refrigerators) Corrugated, cartooned (no appreciable plastic trim) 

Baked Goods 
Cookies, cakes, pies 
- Frozen, packages in cartons 

Batteries Dry cells (lithium or similar exoctic metal) in blister pack in cartons 

Bottles, Jars 
Filled noncombustible powders 
- Plastic PET 

Boxes, Crates  Empty, wood, solid walls 

Fertilizers 
Bagged 
- Nitrates 

Fish or Fish Products 
 

Frozen 
- Waxed-paper containers, cartoned 
- Boxed or barreled 

Frozen Foods Waxed-paper containers, cartoned 

Leather Hides Baled 

Light Fixtures 
Nonplastic 
- Cartoned  

Marble 
Artificial sinks, countertops 
- Cartoned, crated 

Meat, Meat Products 
- Frozen, waxed-paper containers 
- Frozen, expanded plastic trays 

Pharmaceuticals 

Pills, powders 
- Glass bottles, cartoned 
Nonflammable liquids 
- Glass bottles, cartoned 

Photographic Film 
- Motion picture or bulk rolls of film in polycarbonate, polyethylene, or 
metal cans; polyethylene bagged in cardboard boxes 

Plastic Containers 

Noncombustible liquids or semiliquids (such as ketchup) in plastic 
containers with nominal wall thickness of 1⁄4 in. (6.4 mm) or less and 
larger than 5 gal (18.9 L) capacity  
 

Poultry Products Frozen (on paper or expanded plastic trays) 

Powders (ordinary combustibles — free flowing) In paper bags (e.g., flour, sugar) 

Salt Packaged, cartoned 

Shock Absorbers Metal dust cover 

Signatures 
Book, magazines 
- Solid array on pallet 

Syrup Barreled, wood 

Wire 

- Bare wire on wood or cardboard spools on wood skids 
- Bare wire on metal, wood, or cardboard spools in cardboard boxes on 
wood skids 
- Single- or multiple-layer PVC-covered wire on metal spools on wood 
skids 
- Insulated (PVC) cable on large wood or metal spools on wood skids 

Wood Products 
Solid piles 
- Lumber, plywood, particle board, pressboard (smooth ends and edges) 
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Table A.5.6.3.3 Listing of Commodity, Examples of Commodity Class III 
Product Packaging or constraints 

 

Aerosols 
Cartoned or uncartoned 
- Level 1 

Baked Goods 
Cookies, cakes, pies 
- Packaged in cartons 

Beans 
Dried 
- Packaged, cartoned 

Bread Wrapped, cartoned 

Butter Whipped spread 

Candy Packaged, cartoned 

Cartons 
Corrugated 
- Unassembled (neat piles) 

Cereals Packaged, cartoned 

Charcoal 
Bagged 
- Standard 

Cheese 
- Packaged, cartoned 
- Wheels, cartoned 

Chewing Gum Packaged, cartoned 

Chocolate Packaged, cartoned 

Cloth 
Cartoned and not cartoned 
- Natural fiber, viscose 

Cocoa Products Packaged, cartoned 

Coffee  Packaged, cartoned 

Coffee Beans Bagged 

Cotton Packaged, cartoned 

Diapers Cotton, linen 

Dried Foods Packaged, cartoned 

Fish or Fish Products 
Frozen 
- Plastic trays, cartoned 

Frozen Foods Plastic trays 

Furniture 
Wood 
- No plastic coverings or foam plastic cushioning 

Grains — Packaged in Cartons 
- Barley 
- Rice 
- Oats 

Margarine Up to 50 percent oil (in paper or plastic containers) 

Mattresses Standard (box spring) 

Nuts 
- Packaged, cartoned 
- Bagged 

Paper Products 
Books, magazines, stationery, plastic-coated paper food 
containers, newspapers, cardboard games, cartooned tissue products 

Paper, Rolled 
In racks or on side 
- Medium or heavyweight 

Photographic Film 

- 35 mm in metal film cartridges in polyethylene cans in 
cardboard boxes 
- Paper, in sheets, bagged in polyethylene, in cardboard 
boxes 

PVC (polyvinyl chloride) 
- Flexible (e.g., cable jackets, plasticized sheets) 
- Rigid (e.g., pipe, pipe fittings) 
- Bagged resins 

Rags 
Baled 
- Natural fibers 

Shingles Asphalt-coated fiberglass 

Shock Absorbers Plastic dust cover 

Skis Wood 

Textiles 

Natural fiber clothing or textile products 
Synthetics (except rayon and nylon) — 
50/50 blend or less 
- Thread, yarn on wood or paper spools 
- Fabrics 

Tobacco Products In paperboard cartons 

Wood Products 
- Spools (empty) 
- Toothpicks, clothespins, hangers in cartons 
- Doors, windows, wood cabinets, and furniture 

  

  

  



 

© 15114_Amsterdam_Van der Valk Zuidas_UpD Sprinkler v 2.0  

Blad 

35 van 50 

Table A.5.6.3.4 Listing of Commodity, Examples of Commodity Class IV 
Product Packaging or constraints 

 

Ammunition 
Small arms, shotgun 
- Packaged, cartoned 

Bottles, Jars 

Empty, cartoned 
- Plastic PET (polyethylene terephthalate) 
Filled noncombustible powders 
- Plastic, cartoned [less than 1 gal (3.8 L)] 

Cartons 
Corrugated 
- Partially assembled 

Cloth 
Cartoned and not cartoned 
- Synthetica 

Diapers Disposable with plastics and nonwoven fabric (in cartons) 

Fiberglass Insulation - Paper-backed rolls, bagged or unbagged 

Furniture 
Wood 
- With plastic coverings 

Liquor 
100 proof or less, 1 gal (3.8 L) or less, cartoned 
- Glass (palletized) 
- Plastic bottles 

Matches 
Packaged, cartoned 
- Paper 

Nail Polish 1 oz to 2 oz (29.6 ml to 59.1 ml) glass, cartoned 

Paints 
Friction-top cans, cartoned 
- Oil based 

Paper, Rolled 
In racks 
- Lightweight 

Paper, Waxed Packaged in cartons 

Pharmaceuticals 

Pills, powders 
- Plastic bottles, cartoned 
Photographic Film 
- Rolls in polycarbonate plastic cassettes, bulk wrapped in cardboard 
boxes 

PVA (polyvinyl alcohol) Resins Bagged 

Rags 
Baled 
- Synthetic fibers 

Rubber Natural, blocks in cartons 

Shingles Asphalt-impregnated felt 

Skis Foam core 

Textiles 

Synthetics (except rayon and nylon) — 
50/50 blend or less 
- Thread, yarn on plastic spools 
Synthetics (except rayon and nylon) — greater than 50/50 
blend 
- Thread, yarn on wood or paper spools 
- Fabrics 
Rayon and nylon 
- Baled fiber 
- Thread, yarn on wood or paper spools 
- Fabrics 

Vinyl Floor Coverings Tiles in cartons 

Wax-Coated Paper 
Cups, plates 
- Boxed or packaged inside cartons (emphasis is on 
packaging) 

Wire 

- Bare wire on plastic spools in cardboard boxes on wood 
skids 
- Single- or multiple-layer PVC-covered wire on plastic spools in 
cardboard boxes on wood skids 
- Single, multiple, or power cables (PVC) on large plastic 
spools 

Wood Products Patterns 
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Table A.5.6.3.4 Listing of Commodity, Examples of Group A Plastic Commodities 
Product Packaging or constraints 

 

Batteries 
Truck or larger 
- Empty or filled 

Bottles, Jars 

Empty, cartoned 
- Plastic (other than PET), any size 
Filled noncombustible liquids 
- Plastic, open or solid plastic crates 
Filled noncombustible powders 
- Plastic, cartoned or uncartoned [greater than 1 gal (3.8 L)] 
- Plastic, solid plastic crates 
- Plastic, open plastic crates 

Candles 
Packaged, cartoned 
- Treat as expanded plastic 

Carpet Tiles Cartoned 

Cartons Wax coated, single walled 

Diapers 
Disposable with plastics and nonwoven fabric 
(uncartoned), plastic wrapped 

Furniture 
Wood 
- With foam plastic cushioning 

Lighters 
Butane 
- Blister-packed, cartoned 

Margarine Between 50 percent and 80 percent oil (in any packaging) 

Matches 
Packaged, cartoned 
- Wood 

Mattresses Foam (in finished form) 

Milk Containers in plastic crates 

Nail Polish 1 oz to 2 oz (29.6 ml to 59.1 ml) plastic bottles, cartoned 

Paper Products Tissue products, uncartoned and plastic wrapped 

Plastic Containers 

- Combustible or noncombustible solids in plastic 
containers and empty plastic containers 
- Noncombustible liquids or semiliquids (such as ketchup) in plastic 
containers with nominal wall thickness greater than 1⁄4 in. (6.4 mm) and 
larger than 5 gal (18.9 L) capacity 

Polyurethane Cartoned or uncartoned expanded 

Rubber Synthetic 

Stuffed Toys Foam or synthetic 

Textiles 

Synthetics (except rayon and nylon) — 
50/50 blend or less 
- Baled fiber 
Synthetics (except rayon and nylon) — greater than 50/50 
blend 
- Baled fiber 
- Thread, yarn on plastic spools 
Rayon and nylon 
- Thread, yarn on plastic spools 

Vinyl-Coated Fabric Cartoned 

Vinyl Floor Coverings Rolled 

Wax-Coated Paper 
Cups, plates 
- Loose inside large cartons 

Wax Paraffin/petroleum wax, blocks, cartoned 

Wire Bulk storage of empty plastic spools 
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11.4 Bijlage 4. Schematisch indeling risicoclassificatie 

 

 
 
 
Algemene weergave risicoclassificatie 
 

 
 
Begane grond 
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1e verdieping 
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2e verdieping 
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4e verdieping 
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