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) Deze staat kan men naar behoefte uitbreiden.
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Nadere aanduidingen
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bestaand werk dat moet vervallen; aangeven met een korte streeparcering

bestaand werk dat blijft; aangeven met een getrokken arcering
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nieuw te maken werk; aangeven met een getrokken arcering en dikke
omranding
gevellijn (grens van de bebouwing)
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Belopen aangeven indien de schaal van de tekening dit toelaat. De korte lijntjes
beginnen aan de kruin van de glooiing.
Bij vermelding van de helling deze inschrijven volgens haar richting en aan
geven met de verhouding hoogte : aanleg.

Op kleine schaal belopen aangeven als volgt:
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
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kade 1 . . . 2,5 m hoog
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kade of wal, minder dan 1 m hoog

Voor aanduidingen op kaarten en tekeningen van bestaande situaties op schaal 1 : 2500 en groter, zie NEN 3256.

Technische tekeningen

Aanduidingen op kaarten en tekeningen
van uit te voeren werken
Auteursrechten voorbehouden

NEN 115
5e druk, mei 1960
gewijzigd

UDC:744.4:624.131.8

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Deze norm is opgesteld door commissie B4 (Aanwijzingen voor technische geschriften, tekeningen
enz. voor spoorweg- en waterbouwkunde) en aanvaard door groepscommissie В (Aanwijzingen voor
technische geschriften, tekeningen, modellen en onderdelen van constructies).

Opmerking
De 1e druk van deze norm is verschenen in 1923, de 4e druk in maart 1943.
Wijzigingen ten opzichte van de 4e druk: de hoogte-aanduiding is naar NEN 3256 overgebracht.
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Niets uit deze norm mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NNI.
Nederlands Normalisatie-instituut
Polakweg 5, Rijswijk (ZH), telefoon (070) 90 68 00*, telex 32123, postrekening 25301

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Bestelformulier
Stuur naar:

NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft

NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271

Ja, ik bestel

www.nen.nl/normshop

__ ex. NEN 115:1960 nl Technische tekeningen - Aanduidingen op kaarten en
tekeningen van uit te voeren werken

€ 16.10

Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Retourneren

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,

Fax: (015) 2 690 271
E-mail: klantenservice@nen.nl
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).

normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven

Gegevens
Bedrijf / Instelling
T.a.v.
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E-mail
Klantnummer NEN
Uw ordernummer

BTW nummer

Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
Postbus / Adres
Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

Normalisatie: de wereld op één lijn.

O V

Voorwaarden
• De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2016,
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
verzend- en handelingskosten
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
• Bestelt u via de normshop een
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
• Meer informatie: telefoon
(015) 2 690 391, dagelijks
van 8.30 tot 17.00 uur.
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
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