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VvE Appartementen r Roomburgerlaanl-23 o

Opdrachtomschrijving:

Het beoordelen van alle belangrijke bouwdelen die zich bevinden in de buitengevels, dâl$lakken en b$behorende

terreininrichting. Tevens dient er inzicht çgeven te wolden in de prioriteiten voor het herstellen van eventuele gebreken

of nader specialistisch te onderzoeken bouwdelen-

Gonclusies en aanbevelingen:

Naar aanleiding van onze inspectie kunnen wij concluderen dat gemiddeld gezien de algehele conditie van het complex

goed is. E.e.a. wordt specifiek toegelicht in de conditiescores van het elementen ovezicht en onze bevindingen' De

schoonstenen verkeren in een mat¡ge conditie en moeten op korte termijn aangepakt worden. Verder valt op dat de

balkons gemiddeld gezien, matig scoren. Dit uit zich bij sommige balkons in betonschades (betonroÐ en oxideren

(roesten) van de baruapening. Ook zijn sommige balkonhekken dermate aangetast in de verankeringen dat deze op

termijn tot een onveilige situatie kunnen leiden. Wij adviseren de schoorstenen, balkons en balkonhekken de hoogste

prioriteit te geven voor het komende onderhoudsplan-

Daamaast zijn we ook nog enkele kleinere herstelwerkzaamheden tegen gekomen die op korte termijn aangepakt

dienen te worden. Het betreft hier onder andere de groene aanslag (gladheid) en het slechte voegì^,ek van het opstapje

ter plaatse van de trappenhuis entrees. Voor de vrijstaande bergingen geldt dat een afweging gemaakt moet worden

voor het curatiêf aanpal(en van de loden dakrandafweking of het gehele dak preventief te vervângen en voozien van

een nieuwe dakbedekking en dakranden. overige werkzaamheden kunnen veelal gelüktijdig uitgevoerd worden tijdens

het periodiek en regulieronderhoud.

Opmerkingen/uitsluiti ngen :

Bij het ondevoek is çbleken dat in de loop van de tijd diverse aanpassingen van bouwelementen door de bewoners in

eigen beheer zijn uitgevoerd. Het betreft hier onder anderen de gevelkozijnen van de woningen, de dakkapellen en het

schildenverk van de balkons en bergingen. op het moment verkeren deze in een zeer grote diversiteit qua materiaal

keuze, detaillering, afwerking en technisch conditie. Voor het bepalen van het collectief onderhoudsbeheer hebben deze

elementen voorzover moçlijk buiten beschouwing gelaten. Deze þouwtechnische opname ls een visuele inspectie en

een momentopname. Voorgebreken die niet waameembaar waren op het moment van ondezoek is De Gilder

Vastgoodbeheer niet aansprakel$k.

Opstellen van act¡v¡teiten jaarplan en meerjaren onderhoudsplan (ltíOP)

Op basis van dit ondezoek kunnen wij in samenspraak met u voor de VvE een aanvullend onderhoudbeleid en een

activiteitenplan voor de (herstel)werkzaamheden samenstellen. Aan de hand van het gekozen onderhoudsbeleid kunnen

wij een Meerjaren onderhoudplan opstellen met daaraan gekoppeld een meerjaren begroting- Hiermee krijgt u het

instrument in handen waarmee u de verwachten kosten voor het lange term'rjnonderhoud kunt beheren. Tevens draagt

de MOp bij aan de onderlcquwing van de maandelijkse service kosten voor de VvEleden-

Een binneninventarisatie van het trappenhuis maakt de MOP compleet. Wanneer men in de toekomst de totale

buitengevels collectief wil beheren is het noodzakelijk om voor de individuele aanpassingen, perwoning een plan op te

stellen. Dit kan bestaan en het vervangen of herstellen van de dakkapellen, gevelkoziJnen of beglazing. Hiermee

realiseert men een gelÜke uitgangspositie (nul-situatie)-
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Alç¡errtette Oblectgegevens

Obfectcode:

Opdrachtgever:
Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Teleloon:

Obiect

Adres:

Postcode:

Plaâts:

Telefoon:

Bouwjaar:

Renovâtiejâar:

lnspectiedatum:

lnspecteun

Type obJect:

Kopgevel locatie:

Monumentaal:

Ligging van het object:

Bruto inhoud:

Ondeñoud korte temijn:

Opmerkingen:
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'VvE Roomburgedaan 1-23*

Roombupedaan 3
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Leiden

071-5147',124
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Stedelijk

0

€ 0,00 inclusief BTW
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Elementen overzicht

VvE Appartementen

Roomburgerlaan l-23
2313PP Leiden

Toelichting op dft happo¡t:

Elemênc

locatle:

l{oeveelheld/eenheld:

Een omschrijving van de bouukundlge of installatietechnische elementen dlê onderhoudsgevoelig zijn.

De plaats waar het element zlch bevindt

Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onde¡lpuden moet wo¡den. De eenheid wotdt
aangegeven in þst (post), 'sf {stuks), mi (strekkende meter) of m2 (vierkante meter}.

Deze geeft de conditie van de bouwkund¡ge staat weer en is als volgt opgebouwd:Condiüc:

1'ìtc!h,i]()U\4, hw¡ri[(,i'

- q()c(:

= redelijk

= matig

',. 'lr "t'

= nader onderzoek nodig

= niet te ¡nspecteren

5 - slcri:



VvE Appartementen. Roomburgerlaan l-23 .

LocatieElemerrt Hvh Ehd Score

Exterieur

Gevelconstructie metselwerk

Gevelaftverking voegwerk platvol

Hemelwaterafvoer pvc

Balkon/galeri! constructle constr. beton

Balkon/galedj afwerking cæmentdekvloer

Hekwek metaal

Kozijn bu¡ten

Entree deur

Blankglas enkel

Gordingen

Dakpån keramisch

Vorcten keramisch

Dakbedekking b¡tumen

Gootconstructie goot+beugels polyester

Daknandañ¡rc*ing lood

Schoorsteen metselwerk

Buiten schilderwerk koljn&raam hout dekkend m2

Buiten schilderweft deur hout transparânt

Buiten schilderwerk hek metaal

Buiten schilderwerk betonconstruct¡e

Buiten schilden¡verk betonconstructie plafond

Terrein

Opstâp metselwerk

Tuinmuur baksteen

Trappenhuis/berg¡ngen

Trappenhuis/beryingen

Balkons

Entree trappenhuis

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

't,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

f ,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

pst

2Elementen



Bevindingen

VvE Appartementen

Roomburgerlaan l-23
2313PP Leiden

Toelichting op dit rapport:

Elemcnt:

Gebrek/Bevlnding:

[¡catie:

Handellng/Äctiviteit:

Hoeveelheid/eenheid:

Een omschrijving van de botrwlundige of inetallatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Een verkorte omschrljving van het geconstateede gebrek/bevinding.

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Een vekorte omschtiJving van de activiteiten die ln het genoemde jaar moeten worden ufigevoerd.

tlet aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moetworden. De eenheid vordt
aangegeven in 'psf (poet), 'sf (¡tuks), mî (strekkende meter) of m2 (vlelkante meter).

De gehanteerde prijs per eenheid.

Deze priJs r,rordt uitgerekênd door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prils per eenheid.

Prijs per eenheid:

Totaal:

Urgentie: 1- op koÉe term¡jn u¡tvoeren (b¡nnen eên ¡aar).
2- op middellange temijn uitvoeren (binnen twee Jaar).
3- B[voorbeeld gelüldijdig met een schildeóeu¡t.
+ Aandachtpunt b¡¡ dê volgende inspectie.

Alle prijzen zijn inclusief BTW



VvE Appartementen. Roomburgerlaan f -23.

Exterieur
Gevels

Gevelafwerking voegwerk platvo I

Voorgevel

Aantasting door begroeiing

Urgentie: 3 Estetlsch (bíj schilderbeuÉ)

Actlviteif 2011

Vervangen voegwerk platvol

Begroeiing is reeds venvijderd. Voegwerk plaatselijk aangetast.
Op termijn voegwerkherstel uitvoeren

Hvh

0,00 m2

Totaal

€0

Balkons

Balkon/galerij constructie constr. beton

Balkone

Cabonatiefront gevorderd tot de wapeningszone

Urgentie: 1 Op korte temün (1 jaar)

Ac{iviteif 2æ7 Hvh Totaal

Herstellen 1,00 pst € 0

Wapening ligt open en zal spoedig verder oxideren. Ox¡datieproces heefr beton loegedruK.

Hekwerk metaal

Balkon/Metselwerk

Defecten aan verankedng hekwerken (metselu¡erk)

Urgentie: 1 Op korte temün (1 jaar)

Activiteifi 2æ7 Hvh

Hertellen 0,00 st

Door vergaande oxldatie van de verankedng van het ballonhekwek kon¡t de functie van
doorvalbeveiliging serieur in gebreken.
Op koÉe termijn vervangen/herstellen

Totaal

€0

Hekwerk metaal

Balkons

Defecten aan verankefng hekwêrken (balkonvloer)

U6entie: 1 Op korte termljn (1 Jaar)

Activiteit: 2æ7 Hvh

l{erctellen 0,00 st

Etoor vergaande oxidatie van de verankering van het balkonhekweft komt de functie van
doorvalbeveiliging seriêur in gebreken.
Vervolgschade uit zich in abrokkelen van betonnen balkonvloer.

Totaal

€0

2Bevindingen



Buitenkozijnen

VvE Appartementen . Roomburgerlaan l -23'

3

Kozijn buiten

Entrees tnppenhuizen

Mechanlsche beschadigingen

Urgêntie: 2 Op middellange termijn (2 jaar)

Activitelt: 2011 Hvh Totaal

Hestellen 0,00 Pst € 0

Mechanisch beschadigingen herstellen gelijldiidig met de onde¡houdswerl¿aamheden van het
schilderue¡k.

Daken

Gordingen

Kopsekanten

Schuulotming

Uryentie: 1 Op korte termijn (1 jaar)

Activiteit: 2æ7 Hvh Totaal

Hestellen/behardelen 0,00 Pst € 0

Kopse kanten van gordingen/dakconstructie worden onvoldoende beschermd tegen inwateren.
Behandelen tegen verdefe opname van rcgenwater.

Dakpan keramisch

Uitgeschoven pannen

Urger¡tie: 1 Op korte term¡jn (1 jaar)

I I
Activiteit: 2æ7 Hvh

He¡etellen 0,00 m2

Op korte termijn pannen rechtleggen om veryolgschade te ve¡komen.

Totaal

€0

Gootconstructie goot+beugels polyester

Achtergevel

Conosie ophangbeugels

Urgentie: 3 Estetisch (b¡j schilderbeu¡t)

Activiteit: 2Ø7 l"lvh

Herctellen/behandelen 0,00 m1

Oxidatie van gootbeugels. Nader bekijken/aandactrt punt jaarlijkse inspectie.

Totaal

€0

Bevind¡ngen



VvE Appartemenûen . Roomburgerlaan 1-23 .

Daken

Dakrandafwerking lood

Vrijstaande bergingen

Vervormingen/deuken/uitbollingen

Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar)

Activiteit: 2æ7 Hvh Totaal

Herctellen 0,00 m2 €O
Oxidatiesporen op loodrand duidên op aantasting van bevestigingmiddelen.
Technischconditie van gehele dakbedekking dient nader bekeken tot worden voor het bepallen van
plaatselijk herstel of volledlg vervanging van dakbedekking.

Schoorstenen

Weinig samenharg metselwerk

Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar)

Schoo rsteen metselwerk

2æ7Actíviteit:

Herstellen

Hvh

0,æ st

Totaal

€o

i
I

Vezand/ultgespoeld voegwerk

Urgentie: I Op korte termijn (l jaar)

Schoorsteen metselwe¡k

Activiteit: 2æZ Hvh Totaal

Herstellen O,OO st € O

Voegwerk verkeerd in een slechte staat. Bakstenen vertonen eerste tekenen van vorstschade.

Buitenschilderwerk

Buiten schildenrverk kozijn&raam hout dekkend m2

Entreepui trappenhuis

Geen gebreken

Urgentie: 2 Op middellange temijn (2 jaar)

Activiteit: 2ØT Hvh Totaal
Reguliere schildervterkzaamheden 0,(Þ pst € O

De beoordeling van het schilderwerk van kozijnen en ramen is beperkt gebleven tot gevelpuien van
de gezamelijke ruimtes.

4Bevindingen



VvE Apparúementen . Roomburgerlaan l-23.

Buitenschilderwerk

Buiten schilden¡verk hek metaal

Veroudering/verwedng/oxidatie

Urgentie: 1 Op korte termijn (1 jaar)

Activiteit: Zæ7 Hvh

Herstellen 0,00 m2

Helo¡ærken aangetast door roestvorming (oxide) dien behandeld te worden na
herstelwerkzaamheden van de verankering.

Totaal

€0

Buiten sch ilderwerk betonconstruct¡e

Blaas-en blaarvorming

Urgerfie: 1 Op korte termijn (l jaar)

Act¡viteit 2@7

HeristellerVbehandelen

Uifuoering van herstel- en onderhor.¡dswerkzaamheden afstemmen op
betonhersteh¡¡erløaamheden.

Hvh

0,00 m2

Totaal

€0

Buiten sch ilderwerk betonconstructie plafond

Afschilvering/aöladdering

Urgentie: 1 Op korte termijn (l jaar)

"q'TÍw

b-
Activiteit: 2æ7
Herstellen

Behardeling uitvoeren na befonherstelwerleaamheden

l'lvh

0,00 m2

Totaal

€0

Terrein
Terreinafwerkingen e.d

Opstap metselwerk

Entree's trappenhuis

Glad door o.a. algaanslag

Urgentie: 1 Op korte termiJn (1 Jaar)

Activiteit: 2ûZ Hvh Totaal

Reinigen 0,00 m2 € O

Ter verkomlng van onveilige situaties door gladheid op korte termijn verwijderen van groerie
aanslag op klinkerc/voegweft .

5Bevindingen



VvE Appartementen . Roomburgerlaan 1-23 .

Terreinafwerkingen e. d

Tuinmuur baksteen

Tuinmuren

Uiþespoed voegwerk

Urgenlie: 2 Op middellange termijn (2 jaar)

AcflvÍteit:

Vervangen voegwerk tuinmuur

2æ7 Hvh

0,00 m1

Totaal

€0

-

--ltrrEII

Totaal object
€0

6
Bevindingen



Jaarplan 2007

VvE Appartementen

Roomburgerlaan l-23
2313PP Leiden

Toellchtlng op dlt rapport:

Element:

6ebrck/Bevlndlng:

Locate:

H¡ndellnglAcüvttelt:

Hooveelheld/eenhold:

Toteel:

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Een omschrijving van de bouwkundige of lnstallatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebreldbevinding.

De plaats waar het element of gebrek zich bevindt

Een ve¡korte omschríjving van de ac,tiviteiten die in het çnoemde jaar moeten worden uitgevoed.

Het aanta¡ met de bet¡elfende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De eenheH wotdt
åangegeven in þst' (post), 'sf (stuks), m1 {strekkende meter) of m2 (vlerkante meter).

Deze prils wofdt uitgerekend door de hoeveelheid tè vermeniwuldigen met de pdjs per eænheid.

De regels die âjn gemalkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindirgen/gebreken verder
uitgewerkt. De overige regels ziJn planmatig.



VvE Appartementen . Roomburg erlaan 1 -2? .

Elenrerìti loc.ìt¡e Han(leIi,ìgrgeilrek 2007Hvh Ehtl

I 02 Balkon/galerij constructie constr. beton

02 Balkon/galedj añrerfting cementdekvloer

I 02 Helwerk metaal

I 02 Hekwerk metaal

02 Hekweú metaal

I 05 Gordingen

I 05 Dakpan keramisch

I 05 Gootconstructie goot+beugels polyester

05 Gootconstructie goot+beugels polyester

I 05 Dâkrendañ,ve*ing lood

05 Daknandañ¡ve*ing lood

I 06 Schoorsteen metsêlwerk

I 06 Schoorsteen metselwerk

I 09 Buiten schilderwerk kozijn&raam hout
dekkend m2

r09

r09

r09

r51

51

Jaarplan

Herstellen

Cabon atl efront gev orderd lot de wapeningszo ne

Vervangen afrwtking cementdelMoer

Preventieve ¡naatrcgel tegen verder betonveval

Herstellen

Ðefæten aan vemnkering hekwørken (metselwørk)

Herstellen

Døfecten aan verankerlng hel<wefuen (balkonvloer)

Vervangen hekwerk metaal

Herstellen/behandelen

Schuuruorming

Herctellen

Uitgeschoven pannen

He¡stellen/behandelen

Conosie ophangbeugels

Reinigen goot polyester/naderc inspectie

Herstellen

V e ruo rmi ngen/d eu ke n/u itb ol I i n g e n

Vervengen dakrandañrrerking lood

Heßtellen

Wei nig sa me nh ang metselwerk

Herstellen

V e na n d/ u itg e sp oe I d v oe gwe k
Regulierc schilderwerkzaamheden

1,00 pst €0

0,00 m2 €0

0,00 st €0

€0st0,00

0,00 m1

0,00 pst

€0

€0

€0

€0

0,00 mZ

0,00 m1

0,00 m1

0,00 m2

0,00 m1

0,00 st

0,00 st

pst

m2

m2

m2

m2

m2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€0

€0

€0

€0

Gaen gebrcken

Buiten schildenverlt hek metaal Herstellen

Balkons Varcuderingfuerueríngloxtdatíe

Buiten schilderwerk betonconstruetie Herstellen/behandelen

Blaas-en blaaruorming

Buiten schilden¡erk betonconstructie platond Herstellen

Afsc h tl v e rt n gl atu I add e rín g

Opstap metselwerk Reinigen

Entree trappenhuis clad door o.a. algaanslag

Opstap metsehrerk Vervangen voegwe* gem. pad

Entree trappenhuis Uitgespoedvoegt¡tark

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

2



VvE Appartementen . Roomburgerlaan l-23.

I 51 Tuinmuur baksteen Vervangen voegwerk tuinmuur

U¡tgespoedvoøWerk

0,00 ml €0

Totaal obJect €0

3

Elernent/loc¡tie Handelittg rgebrek 2007Hvlr Ehri

Jaarplan



Foto 16-Rechterkopgevel-geveloverzichtjpg Foto12-Achtergevel-linkjpg

Foto 03 -Achtergevel -dak{€pel,grootjpg Foto32 -Vrijstaande berg¡ng - detailjpg

Foto 04 - Achtergevel - daldcapel, kleinjpg
Foto 06 - Achtergevel - deta¡l daþannenjpg

Foto 25 - Voorgevel - l¡nk jpg

Foto 31 - Vrijstaande bergingjpg

Foto 1 1 -Achtergevel - geveloverzichtjpg

Foto 1 4 - Achtergevel - rechtsjpg

Foto 1 5 - Linkerkopgevel - gevel...

Page 1

Foto 24 - Voorgevel - linker stram-.



Foto 17 -Voorgevel -detail aanslu¡ting hekw...

Foto 23 - Voorgevel - entree trap...

Foto2'l -voorgevel-debil entreetrappenhu... Foto22-Voorgevel -detaíl opstapÞveñtree..,
Foto 1 9 - voorgevel - deta¡l balkon jpg

Foto 18 - Voorgevel - detaÌl aansluiting hekw... Foto 28 - Voorgevel - m€tselwerküiinafschei... Foto 27 -Voorgevel - metselwer4(tuinafschei...

Foto30-voorgevel -metse¡werktuinafschel-, Foto 05'Achtergevel -detail balkonplaatjpg

Foto 20 -voorgevel -detail bâlkon (1 )ipg

i

Foto 29 -Voorgevel- metselwerk'
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Foto 10 - Achtergevel - detail onden¡jde bal.,. Foto 09 - Achtergevel - detail onderzijde bal..,

Foto 07 - Achtergevel - detail gooL.,

Foto 02 - Achtergevel - begane grondjpg Foro33 -Vrijsraande berging (1)jpg

Foto 13 - Achte¡gevel - midden jpg

Foto 08 - Achtergevel - deÞil kozijndorpeljpg Foto 01 - Achrergevel - balkon. rechtsjpg Foto 26 -Voorgevel - metselwerkjpg

Foto 35 - Schoorstenen - metselwerk (1 )jpgFoto 34 - Schoorstenen - metselwerkjpg
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Foto 36 . Schoorstenen - metsel...
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Foto 38 - Schoorstenen - metselwerk (4UpS Foto O6a - Schoorstenen ' metselwerk (5)ipg

Foto 37 - Schoorstenen - metsel'-
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