
Opdrachtgever : V.v.E Diensten Nederland B.V.
Object VvE : Norenburg 147-243 
Betreft : appartementen complex &
Opname : week 24, 29 2013

G R M S 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INDEXCIJFERS : 1,000 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,218 1,249 1,280 1,312 1,345 1,379 1,413 1,448

0 Algemeen
0.1 Meerjaren onderhoudsplan

Actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan minimaal 2-jaarlijks dient het meerjarenonderhoudsplan 
geactualiseerd te worden waarbij er gekeken wordt naar de staat van 
het onderhoud in relatie tot de nieuwe marktomstandigheden Begeleidend

1 pst € 1.850,00 €1.950 3 jaar 2016 21% €2.100 €2.261 €2.435 €2.623 €2.824
0.2 Benaderingskosten, voor-, zij- en achtergevel

**
Kosten voor het benaderen van de te onderhouden 
bouwdelen.

Afhankelijk van de geprognotiseerde onderhoudswerkzaamheden per 
jaar Ondersteunend 1 pst var. var. var. n.v.t. 21% €1.576 €2.692 €12.142 €1.697 €1.740 €1.783 €14.794 €1.828 €1.873 €1.920 €1.968 €3.446 €17.156 €2.120

3 Daken
3.1 Schoorstenen buitendaks

Gemetselde schoorstenen * * Het voegen van de schoorstenen. Het herstellen van het voetlood 
waar nodig. Reinigen, aanwerken / repareren betonplaten en ze 
voorzien van een waterdichte coating.  Inclusief benaderingskosten 
en  bouwplaatskosten

Correctief

15 pst 10 jaar 2014 21% €7.500 €0
3.2 Dakafwerking, veiligheid en bliksembeveiliging

Periodieke dakinspectie De periodieke dakinspectie wordt gecombineerd met het jaarlijks 
reinigen van de dakgoten Preventief 1 pst € 450,00 € 544,50 3 jaar 2014 21% €558 €601 €647 €697 €751

Inspectie bliksembeveiliging De jaarlijkse inspectie voor de bliksembeveiligingsinstallatie Preventief 1 pst € 200,00 € 242,00 1 jaar 2013 21% €242 €248 €254 €261 €267 €274 €281 €288 €295 €302 €310 €318 €325 €334 €342 €350
Inspectie valbeveiliging De 2-jaarlijkse inspectie voor de valbeveiligingen Preventief 1 pst € 250,00 € 302,50 2 jaar 2014 21% €310 €326 €342 €360 €378 €397 €417 €438

i

reservering

Dakbedekkingen * * De dakbedekkingen behoeven binnen de gestelde begrotingstermijn 
niet vervangen te worden. Dit betreft een reservering t.b.v. 
toekomstige vervanging. vervangend

1 pst € 1.250,00 € 1.512,50 1 jaar 2013 21% €1.513 €1.550 €1.589 €1.629 €1.670 €1.711 €1.754 €1.798 €1.843 €1.889 €1.936 €1.985 €2.034 €2.085 €2.137 €2.191
Daken * * Reinigen van de daken en hemelwaterafvoeren, verwijderen bladafval 

en waar nodig vervangen bladvangers. Dit i.c.m. een algemene 
dakinspectie

Preventief
1 pst € 375,00 € 453,75 1 jaar 2013 21% €465 €477 €489 €501 €513 €526 €539 €553 €567 €581 €595 €610 €625 €641 €657

3.3 Dakdoorvoeren en ontluchtingen
Geen te verwachten werkzaamheden aan dit onderdeel Eventuele kosten voor deze werkzaamheden zitten inclusief in 

onderdeel 3.1 Geen --- --- --- --- --- --- ---
4 Achtergevel

4.1 t/m 4.4 Balkons en hemelwaterafvoeren

Opmerking

Vloerafwerking balkons vernieuwen * * Voor het vernieuwen van de vloerafwerkingen is geen geld 
gereserveerd. Vanwege de diverse vloerafwerkingen is de 
verwachting dat onderhoud hieraan ten laste ligt aan de bewoners 
individueel.

geen

--- --- --- --- --- --- ---
2 jaarlijkse inspectie Het 2-jaarlijks inspecteren van de betonconstructies Preventief 1 pst € 400,00 € 484,00 2 j aar 2014 21% €496 €521 €548 €575 €604 €635 €667 €701

reservering
Betonnen geveldelen * * Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de betonnen 

elementen in de achtergevel. Dit betreft een opbouwende reservering Correctief
1 pst € 850,00 € 1.028,50 1 jaar 2013 21% €1.000 €1.025 €1.051 €1.077 €1.104 €1.131 €1.160 €1.189 €1.218 €1.249 €1.280 €1.312 €1.345 €1.379

Betonnen geveldelen * * Het onder gepaste druk reinigen van de betonnen gevelelementen, 
inc. onderzijde balkons Preventief 457 m2 € 8,50 € 4.700,25 10 jaar 2021 21% €5.727

Hemelwaterafvoeren * De verwachting is dat binnen de begrotingstermijn geen groot 
onderhoud aan de hemelwaterafvoeren noodzakelijk is. Geen --- --- --- --- --- --- ---

4.5 / 4.6 Gevelmetsel- en voegwerken
Metselwerk buitengevels * Het huidige voegwerk verkeert in goede staat. Uitgaande van normale 

omstandigheden behoeft dit de komende 15 jaar geen vervangend 
onderhoud

Geen
--- --- --- --- --- ---

Gevelinspectie Inspectiekosten gevelverankering t.p.v. doorlopende penanten Preventief 1 pst € 2.000,00 € 2.420,00 n.v.t. 2014 21%

reservering Voegwerk buitengevels * reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van het voegwerk, 
hetgeen buiten de gestelde begrotingstermijn valt. vervangend 1 pst € 500,00 € 605,00 1 jaar 2013 21% €605 €620 €636 €652 €668 €685 €702 €719 €737 €756 €774 €794 €814 €834 €855 €876

reservering
Metselwerk buitengevels * Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de bestaande voeg- en 

kitwerken in de gevels. Dit betreft een opbouwende reservering Correctief
49 pst € 25,00 € 1.457,75 5 jaar 2016 19% €1.570 €1.776 €2.010

4.7 Gevelkozijnen
Gevelkozijnen * * Zoals omschreven in het rapport is het uitgangspunt dat het 

onderhoud aan de kunststof gevelkozijnen gemeenschappelijk 
geregeld is. Voor totale vervanging van de kozijnen zijn geen kosten 
gereserveerd

Geen

--- --- --- --- --- --- ---
Gevelkozijnen kunststof / aluminium * * Het reinigen en verduurzamen van de kunststof / aluminium 

gevelkozijnen Preventief 441 m2 € 16,00 € 8.537,76 10 jaar 2021 21% €10.402
4.8 Schilderwerken in kleur

Betonnen onderdelen * * Het schilderen van de betonnen onderdelen inc. onderzijde balkons, 
balustraden (binnen/buiten) en dakrand. Preventief 457 m2 10 jaar 2021 6%

Stalen hekwerken * * Het aanpassen van de bestaande hekwerken, daar waar de schades 
en roestvormingen erg groot zijn, zodat deze opnieuw geschilderd 
kunnen worden

Correctief
1 pst 20 jaar 2021 6%

Stalen hekwerken * * Het opnieuw schilderen van de stalen hekwerken Preventief 196 m1 10 jaar 2021 6%
Houten kozijnen * * Het schilderen van de inpandige houten puien conform planmatig 

onderhoud Preventief 375 m2 10 jaar 2021 6%
Houten kozijnen * * Het aanpassen van de omtrekspelingen, knellend hang en sluitwerk 

etc… Correctief 49 st 10 jaar 2021 6%
Plintgevel * * Het schilderen van de betonnen plintgevel Preventief 126 m2 10 jaar 2021 6%
Zie totaal Schilderwerk achtergevel. €55.378 €62.301

Opmerking Beglazingen Voor het herstel van glasschades is niet apart geld opgenomen. 
Eventuele kosten hiervoor welke niet bij de verzeking te verhalen 
zijn dienen uit de post onvoorzien / calamiteiten gehaald te 
worden.

Geen

--- --- --- --- --- --- ---
5 Voorgevel

5.1 Hemelwaterafvoeren
Hemelwaterafvoeren * De verwachting is dat binnen de begrotingstermijn geen groot 

onderhoud aan de hemelwaterafvoeren noodzakelijk zal zijn. Geen --- --- --- --- --- --- ---
5.2/ 5.3 Gevelmetsel- en voegwerken

Metselwerk buitengevels Het huidige voegwerk verkeerd in goede staat. Uitgaande van 
normale omstandigheden behoeft dit de komende 15 jaar geen 
vervangend onderhoud --- --- --- --- --- --- ---

Gevelinspectie * Inspectiekosten gevelverankering t.p.v. metselwerk trappenhuis t.p.v. 
constructieve veiligheid Preventief 1 pst € 2.000,00 € 2.420,00 n.v.t. 2017 21% €2.671

reservering Voegwerk buitengevels * reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van het voegwerk, 
hetgeen buiten de gestelde begrotingstermijn valt. vervangend 1 pst € 500,00 € 605,00 1 jaar 2013 21% €605 €620 €636 €652 €668 €685 €702 €719 €737 €756 €774 €794 €814 €834 €855 €876

reservering
Metselwerk buitengevels * Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de bestaande voeg- en 

kitwerken in de gevels. Dit betreft een opbouwende reservering Correctief
49 pst € 25,00 € 1.482,25 5 jaar 2017 21% €1.636 €1.851 €2.094

5.4 Trap- en galerijvloerconstructies

reservering
Betonnen geveldelen * * Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de betonnen 

elementen in de voorgevel. Dit betreft een opbouwende reservering Correctief
1 pst € 850,00 € 1.028,50 1 jaar 2013 21% €1.029 €1.054 €1.081 €1.108 €1.135 €1.164 €1.193 €1.223 €1.253 €1.284 €1.317 €1.349 €1.383 €1.418 €1.453 €1.490

Betonnen geveldelen Het 2-jaarlijks inspecteren van de betonnen gevelonderdelen Preventief 1 pst € 400,00 € 484,00 10 jaar 2014 21% €521 €547 €575 €604 €635 €667 €701
Betonnen geveldelen Het onder gepaste druk reinigen van de betonnen gevelelementen Preventief 528 m2 € 8,50 € 5.430,48 10 jaar 2017 21% €5.994 €7.673

5.5 Gevelkozijnen
Gevelkozijnen Zoals omschreven in het rapport gaan wij ervan uit dat onderhoud aan 

de gevelkozijnen gemeenschappelijk geregeld is. Voor totale 
vervanging van de kozijnen zijn geen kosten gereserveerd Geen

--- --- --- --- --- --- ---
5.6 Hekwerken en metalen draagconstructies

INFO Metalen draagconstructies en hekwerken * Binnen de gestelde begrotingstermijn hoeven de metalen 
draagconstructies en hekwerken niet vervangen te worden. Geen --- --- --- --- --- --- ---

5.7 Schilderwerken in kleur
Betonnen geveldelen * * Het opnieuw schilderen van de betonnen gevelelementen aan de 

voorgevel Preventief 528 m2 10 jaar 2017 6%
Houten kozijnen, ramen en deuren * * Het schilderen van de  houten puien, kozijnen, ramen en deuren 

conform planmatig onderhoud Preventief 311 m2 10 jaar 2017 6%
Houten kozijnen, ramen en deuren * * Het aanpassen van de omtrekspelingen, knellend hang en sluitwerk 

etc… Correctief 49 st 10 jaar 2017 6%
Metalen hekwerken voorgevel * * Het schilderen van de metalen hekwerken Preventief 280 m2 10 jaar 2017 6%
Metaalconstructies voorgevel * * Het schilderen van de metalen draagconstructies en hekwerken Preventief 112 m1 10 jaar 2017 6%
Plintgevel * * Het schilderen van de betonnen plintgevel Preventief 120 m2 10 jaar 2017 6%
Zie totaal Schilderwerk voorgevel €90.757 €102.102

Opmerking Beglazingen Voor het herstel van glasschades is niet apart geld opgenomen. 
Eventuele kosten hiervoor welke niet bij de verzeking te verhalen 
zijn dienen uit de post onvoorzien / calamiteiten gehaald te 
worden. --- --- --- --- --- --- ---

INSPECTIE RESULTATEN

MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING (15 jr.)

                              

Code

                              PLANMATIG ONDERHOUD

B.T.W.EenheidOmschrijving
* Waardering

Opmerkingen Aantal Prijs / eh Bedrag Cyclus 1e jaarType onderhoud
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INSPECTIE RESULTATEN

MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING (15 jr.)

                              

Code

                              PLANMATIG ONDERHOUD

B.T.W.EenheidOmschrijving
* Waardering

Opmerkingen Aantal Prijs / eh Bedrag Cyclus 1e jaarType onderhoud

5.8 Bestrating
Bestrating * * Het plaatselijk ophalen van de bestrating conform omschrijving in de 

bouwkundige rapportage Correctief 1 pst € 2.565,00 € 2.718,90 10 jaar 2014 6% €0
Bestrating * * Het geheel opnieuw straten van het achterliggende parkeerterrein, 

incl. uithalen, het ophogen, reinigen en gebruik makende van uit het 
werk komende straatstenen. 

Correctief
477 m2 € 30,00 € 17.315,10 20 jaar 2014 21% €0

Bestrating Materiaalkosten t.b.v. plaatselijke vervangen cq. aanpassingen Vervangend 1 pst € 1.500,00 € 1.815,00 20 jaar 2014 21% €0
Straatkolken * * Ophogen straatkolken t.b.v. nieuw straatwerk parkeerterrein Correctief 4 st € 200,00 € 968,00 20 jaar 2014 21% €0

6
Kopgevels trappenhuis, kelderruimten en 
gashuisje

6.0 Algemeen
Opmerking Grote schoonmaak Er zijn geen kosten gereserveerd voor de jaarlijkse grote 

schoonmaak, dit maakt onderdeel uit van de normale exploitatie en 
dient gemeenschappelijk te worden afgestemd tussen de bewoners

--- --- --- --- --- --- ---
Opmerking Periodieke schoonmaak Er zijn geen kosten gereserveerd voor de periodieke schoonmaak 

van het portiek. Hiervoor dient er gekeken te worden naar het reeds 
afgesloten schoonmaakcontract. --- --- --- --- --- --- ---

Opmerking Beglazingen Voor het herstel van glasschades is niet apart geld opgenomen. 
Kosten hiervoor dienen uit de post onvoorzien / calamiteiten gehaald 
te worden. --- --- --- --- --- --- ---

6.1 Voeg- en metselwerken kopgevels
Metselwerk buitengevels Het huidige voegwerk verkeerd in goede staat. Uitgaande van 

normale omstandigheden behoeft dit de komende 15 jaar geen 
vervangend onderhoud --- --- --- --- --- --- ---

reservering Voegwerk buitengevels * reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van het voegwerk, 
hetgeen buiten de gestelde begrotingstermijn valt. vervangend 1 pst € 500,00 € 605,00 1 jaar 2013 21% €605 €620 €636 €652 €668 €685 €702 €719 €737 €756 €774 €794 €814 €834 €855 €876

reservering
Metselwerk buitengevels * Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de bestaande voeg- en 

kitwerken in de gevels. Dit betreft een opbouwende reservering Correctief
49 pst € 25,00 € 1.482,25 5 jaar 2017 21% €1.636 €1.851 €2.094

6.2 Plafond- en wandafwerkingen
Wanden algemene portiekruimten * * Het opnieuw schilderen van de geschilderde wanden in de portieken 

Preventief 126,00 m2 € 18,00 € 2.404,08 10 jaar 2021 6% €0
Wanden algemene portiekruimten * * Het plaatselijk herstellen van het wandtegelwerk. Dit betreft een 

reservering Preventief 1 pst € 1.500,00 € 1.815,00 5 jaar 2016 21% €1.955 €2.211
Plafonds algemene portiekruimten * * Het opnieuw schilderen van de geschilderde binnenplafonds en 

onderzijde trappen / bordessen Preventief 147,00 m2 € 22,50 € 3.505,95 10 jaar 2021 6% €0
Diverse locaties in en rondom de portieken * * Het herstellen van de betonschades en schades in stucwerk in de 

portiekruimten Correctief 1 pst € 1.250,00 € 1.512,50 5 jaar 2016 21% €19.500 €1.629 €1.843
6.3 Vloeren, treden, stootborden en bordessen

Vloeren algemene portiekruimten Het totaal vervangen van bestaande vloerafwerking hoeft de komende 
15 jaar niet te gebeuren. Geen --- --- --- --- --- --- ---

reservering Vloeren algemene portiekruimten * * Het plaatselijk herstellen van de vloerafwerking, trappen, treden en 
bordessen. Dit betreft een opbouwende reservering Correctief 1 pst € 400,00 € 484,00 1 jaar 2013 21% €484 €496 €509 €521 €534 €548 €561 €575 €590 €604 €620 €635 €651 €667 €684 €701

Vloeren kelderruimte * Het aanbrengen van een coating  op de vloer in de kelderruimte Verbetering 1 pst € 5.000,00 € 6.050,00 15 jaar 2015 21% €6.356
6.4 Leuningen en hekwerken en Blusleidingen

Stalen hekwerken * Wegens kleur wijziging buitenschilderwerk 2014 opgenomen. --- --- --- --- 10 jaar 2014 6% €4.096
Blusliedingen 10 jaar 2014 6% €254

6.5 Gasmeter behuizing
Gasmeter behuizing Het inspecteren + rapporteren van het fundament onder de gasmeter 

behuizing conform omschrijving in de bouwkundige rapportage
Preventief 1 pst n.v.t. 2014 21%

Gasmeter behuizing * * Geschatte kosten inzake ophalen conform beschrijving in het 
bouwkundige rapport Correctief 1 pst n.v.t. 2014 21% €5.500

6.6 Houten delen inpandig
Schilderwerk Alle interne houtendelen van entree en trappenhuis 10 jaar 2014 6% €8.585 €9.658
Stelpost €2.420

7 Installaties en rioleringen
7.1 Installaties, riolering en onvoorziene uitgaven

Installaties, periodiek onderhoud * Het periodiek onderhoud aan het algemene deel van de installaties. 
De gereserveerde kosten hebben betrekking op normaal onderhoud. 
Het is onduidelijk of hier reeds een contract voor is afgesloten. De 
gereserveerde kosten zijn bepaald op basis van gelijkwaardige 
referentieprojecten. Vervanging van onderdelen is exclusief en dient 
uit de post calamiteiten te worden betrokken

Preventief 2 pst € 234,00 € 566,28 1 jaar 2013 21% €566 €580 €595 €610 €625 €641 €657 €673 €690 €707 €725 €743 €762 €781 €800 €820
Liftdeuren e.d. schilderen €2.995

reservering Installaties > vervangen * Reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van de installaties Vervangend 1 pst € 1.600,00 € 1.936,00 1 jaar 2013 21% €1.936 €1.984 €2.034 €2.085 €2.137 €2.190 €2.245 €2.301 €2.359 €2.418 €2.478 €2.540 €2.604 €2.669 €2.736 €2.804
Liftinstallatie, periodiek onderhoud * Het jaarlijkse onderhoud aan de liftinstallaties. Tussentijdse 

vervanging van onderdelen dient uit de post calamiteiten te worden 
betrokken Preventief 2 pst € 300,00 € 726,00 1 jaar 2013 21% €726 €744 €763 €782 €801 €821 €842 €863 €885 €907 €929 €953 €976 €1.001 €1.026 €1.051

reservering Liftinstallatie, reservering t.b.v. vervanging * Reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van de liftinstallaties
Vervangend 2 pst € 1.750,00 € 4.235,00 1 jaar 2013 21% €4.235 €4.341 €4.449 €4.561 €4.675 €4.792 €4.911 €5.034 €5.160 €5.289 €5.421 €5.557 €5.696 €5.838 €5.984 €6.134

Slagboom €7.100 €4.883
7.2 Overige

Diverse werkzaamheden zoals  -
rioleringswerkzaamheden - graffiti verwijderen - 
noodvoorzieningen -lichtarmaturen - installatie storingen - 
lekkages

reservering t.b.v. onvoorziene noodzakelijke onderhoudsinvesteringen

49 pst € 150,00 € 8.893,50 1 jaar 2013 21% €8.894 €9.116 €9.344 €9.577 €9.817 €10.062 €10.314 €10.572 €10.836 €11.107 €11.384 €11.669 €11.961 €12.260 €12.566 €12.880
€21.439 €227.889 €31.933 €32.331 €49.896 €28.981 €34.077 €31.095 €60.533 €38.081 €31.813 €216.559 €35.314 €39.449 €61.296 €39.869

8 Overige kosten
8.1 Begeleiding van werkzaamheden

Begeleidingskosten, 6%

Om de uitvoeringswerkzaamheden naar een goed  eindresultaat te 
brengen en de communicatie tussen de verschillende partijen te 
coördineren zijn er begeleidingskosten opgenomen. Begeleidend 1 pst 6% var. 1 jaar n.t.b. 21% €3.000 €1.916 €1.940 €2.994 €1.739 €2.045 €1.866 €3.632 €2.285 €1.909 €12.994 €2.119 €2.367 €3.678 €2.392

* G = goed

**
Bij het bepalen van de 
benaderingskosten zijn wij 
zoveel mogelijk uitgegaan 
van gecombineerde 
onderhoudswerkzaamheden Kalenderjaren:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Hoofdgroep                                                                                               R = redelijk
*** Uitgegaan van 2,5 % 

prijsstijging per jaar

Deelgroep M = matig

****

Bij het bepalen van de 
uitvoeringskosten is er 
uitgegaan van een 
totaalopdracht. Indien 
bepaalde werkzaamheden 
geschapt worden kan dit 
leiden tot prijsverhoging bij 

# €21.438,78 €230.889,15 €33.849,02 €34.270,58 €52.890,25 €30.719,42 €36.121,30 €32.960,66 €64.164,59 €40.365,85 €33.721,73 €229.552,64 €37.432,55 €41.815,49 €64.974,25 €42.260,92

Onderdeel S = slecht

#
6% BTW over 
schilderwerken 21% BTW 
over overige 
onderhoudswerkzaamheden

Huidig saldo reserveringen 41.336,85€    72.035,83€    102.313,25€    113.971,00€     147.799,58€    176.226,28€    207.813,62€     208.197,03€     232.379,18€   263.205,46€     98.200,82€      125.316,27€   148.048,78€   147.622,52€    
Dotatie per jaar 64.548,00€    64.548,00€    64.548,00€      64.548,00€       64.548,00€      64.548,00€      64.548,00€       64.548,00€       64.548,00€      64.548,00€       64.548,00€      64.548,00€      64.548,00€     64.548,00€      
Totale saldo reserveringen 272.226,00€    105.884,85€  136.583,83€  166.861,25€    178.519,00€     212.347,58€    240.774,28€    272.361,62€     272.745,03€     296.927,18€   327.753,46€     162.748,82€   189.864,27€   212.596,78€   212.170,52€    
Totaal uitgave 230.889,15€    33.849,02€    34.270,58€    52.890,25€      30.719,42€       36.121,30€      32.960,66€      64.164,59€       40.365,85€       33.721,73€      229.552,64€     37.432,55€      41.815,49€      64.974,25€     42.260,92€      

Rest reserveringen einde van het jaar 41.336,85€      72.035,83€    102.313,25€  113.971,00€    147.799,58€     176.226,28€    207.813,62€    208.197,03€     232.379,18€     263.205,46€   98.200,82€       125.316,27€   148.048,78€   147.622,52€   169.909,61€    

TOTAAL AAN UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN     EXCLUSIEF BTW

Totaal geraamde uitgaven inc. BTW:

€1.027.427,17
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