
De heer C. Mannes 

Poelgeeststraat 1
2316 XK  LEIDEN

Datum: Alphen a/d Rijn,  03-08-2020
Ons kenmerk: RK/RK  20/0796A
Betreft: Optrekkend vochtbestrijding
Onderzoeksdatum: 21-07-2020
Technisch adviseur: R.P. Klok

Object(en): woning    Poelgeeststraat 1   2316 XK  LEIDEN

Geachte heer Mannes,

Aansluitend op de inspectie die wij d.d. dinsdag 21 juli 2020 voor u mochten uitvoeren, doen wij u 
hiermee een rapport, advies en tevens offerte toekomen. 

 Rapport

Geïnspecteerd werd:
- binnenzijde linker bouwmuur op de begane grond.

Niet voor inspectie bereikbaar:
- Kruipruimte, deze ontbreekt.
- De linker bouwmuur t.p.v. de keuken.
- Overige bouwmuren zijn niet opgenomen tijdens de inspectie.

Tijdens onze inspectie constateerden wij het volgende:

- De vloerafwerking in de hal en toilet zijn tegels, de woonkamer is voorzien van parket.

- De wanden zijn voorzien van plinten, in de toilet is dit een tegelplint.

- Zichtbare vocht/stucschade t.g.v. capillair optrekkend vocht, stucwerk laat los.

- Zichtbare gele (vocht) rand zichtbaar op het stucwerk

- Ten tijden van de inspectie zijn er in de linker bouwmuur verhoogde vochtwaardes gemeten 
oplopend tot 88 digids.



 

 Advies

Wij adviseren u het volgende:

- Aanbrengen van een vochtscherm tegen capillair opstijgend vocht met Kiesol C Injectiecreme.

- Afwerking na injectie met een renovatiestucsysteem.

 Voor behandeling opgenomen onderdelen

A) Verwijderen van stucwerk van linker bouwmuur tot ca. 50 cm hoogte. Totaal ca. 6,0 m² 

B) Injecteren tegen optrekkend vocht van metselwerk t.p.v. verwijderde stucwerk Totaal ca. 12 m¹ 
steens metselwerk.

 
- Afbufferen in hoeken bij aansluiting aangrenzende gefundeerde muurgedeelten. 

Totaal ca. 2 m¹.

C) Renovatiestucwerk tot ca. 50 cm hoogte: Totaal ca. 6 m². 

- Aanbrengen van afwerklaag Ardex R1 zo goed als mogelijk naadloos 
aangesmeerd op bestaande gips stucwerk.

 Uitvoering optrekkend vochtbestrijding 

Voorbereidende werkzaamheden

- Afdekken van vloeren.

- Verwijderen van stucwerk ter plaatse van het te injecteren metselwerk tot ca. 50 cm boven de 
injectiezone.

Uitvoering

- Boren van een horizontale boorgatenreeks Ø 14 mm h.o.h 10-12 cm, zo dicht mogelijk boven 
de vloer, diepte muurdikte minus 5 cm, onder een hoek van 30º schuin naar
beneden. 

- Gaten schoonmaken (verwijderen boorstof).

- Drukloos injecteren met Kiesol C Injectiecreme, zodanig dat de benodigde hoeveelheid 
materiaal is opgenomen.
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- Maskeren van de boorgaten met Boorgatvuller.

Kiesol C Injectiecreme is een verkiezelingsproduct met een goede dieptewerking. Het verdicht de 
poriën in de behandelde zone en maakt ze waterafstotend, waardoor een barrière ontstaat die het 
capillair opstijgen van vocht verhindert. 
Zie bijlage voor verdere technische informatie.

Boorgatvuller is een speciale cementgebonden vloeimortel voor het vullen van scheuren, gaten en 
holle ruimten, alsmede boorgaten bij optrekkend vochtbestrijding in metselwerk.
Zie bijlage voor verdere technische informatie.

 Uitvoering renovatiestucsysteem 

Door en door natte muren kunnen tegelijk met het water zouten vanuit de ondergrond naar boven
transporteren, die na verdamping van het vocht in de muur en met name in het aanwezige
pleisterwerk achterblijven. Met het aanbrengen van een horizontaal vochtscherm wordt de aanvoer
van het capillair optrekkend vocht en dus ook van de zouten onderbroken. Tijdens het drogingsproces
kunnen eventueel aanwezige zouten, die zich boven het vochtscherm bevinden, naar het
muuroppervlak getransporteerd worden. Zij trekken soms (afhankelijk van soort en concentratie)
weer vocht uit de lucht aan. Vooral bij hoge luchtvochtigheid veroorzaakt deze hygroscopische
wateropname toch een vochtige muur (ondanks een goed werkend vochtscherm) en kunnen
zoutschades bv. uitbloeiingen blijven optreden. Het door ons toegepaste Renovatiestucsysteem kan
direct na uitvoering van het injectiewerk worden aangebracht. Er hoeft dus geen droogtijd van enkele 
maanden meer in acht te worden genomen waardoor renovaties geen vertraging oplopen. 

STANDAARD SYSTEEM

Fase 1
- Aanbrengen Sulfatex vloeibaar tegen muurzouten.

-     Grondering met Flevopol.

-     Aanbrengen van uitvlaklaag MEP+ it (gerekend op maximaal 15 mm).

Fase 2 
-    Na 12 uur droogtijd aanbrengen van afwerklaag Ardex R1 voor een glad uiterlijk (gerekend op 

maximaal 5 mm).

 Afrondende werkzaamheden door ons te verzorgen

- Bezemschoon opleveren van werkplek.

- Verwijderen en afvoeren van afdekmateriaal
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 Werkzaamheden door u of derden te verzorgen

Voorbereidend op uitvoering

- Bereikbaar maken van het te injecteren muurwerk.

- Verwijderen van plinten.

- Tijdelijk afkoppelen van radiator(en), indien noodzakelijk.

- Indien nodig het verzorgen van vergunningen, parkeerontheffingen, precario e.d.

Tijdens uitvoering

- Alle voorkomende installatiewerkzaamheden.

Na uitvoering

- Opnieuw aanbrengen van radiator(en), lambriseringen etc.

- Opnieuw aanbrengen van plinten.

- Opnieuw sausen van de muren met een hoogwaardige damp open verf, let op pas na 30 dagen 
i.v.m.droging/hechting!

 Uitvoeringsvoorwaarden

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de ARBO-richtlijnen, Veiligheids Checklist 
Aannemers (VCA*, versie 2008/5.1) en ons ISO 9001: 2015 kwaliteitssysteem.
 
Wij gaan er vanuit dat wij ter plaatse van elektriciteit, indien aanwezig van toilet en schaftlokaal, en 
indien nodig van water, gebruik kunnen maken. 

Uitvoering moet ongehinderd en in één fase kunnen plaatsvinden.

Indien zich in het muurwerk, waar in geboord moet worden, water-, gas- of rioolbuizen, kabels of 
afvoeren bevinden en dit voor de aanvang van de werkzaamheden niet duidelijk door u is 
aangegeven, kunnen wij bij aanboren daarvan niet voor schade en eventuele gevolgschade 
aansprakelijk worden gesteld.

Indien tijdens het injecteren blijkt dat het metselwerk zeer slecht van kwaliteit is of veel inwendige 
holtes bevat, dusdanig dat een goed werkend vochtscherm niet kan worden gerealiseerd zullen de 
holtes moeten worden opgevuld met Boorgatvuller. Na uitharding (7 dg) zullen de gaten opnieuw 
worden opgeboord waarna het injecteren kan worden voortgezet. Gemaakte kosten voor deze extra 
bewerking zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
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Alle voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om schade aan wandafwerkingen e.d. te 
voorkomen. Bij het noodzakelijk afplakken en afdekken van wanden, kozijnen en vloeren kan na het 
verwijderen van het afplak- en afdekmateriaal lijmresten achterblijven en lichte beschadigingen 
ontstaan aan verf-/laklagen, behang en vloerafwerkingen.
Echter bij het eventueel ontstaan van schade kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
herstelwerkzaamheden.
Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat de kans op het ontstaan van schade uiterst gering is.

Indien na het verwijderen van het stucwerk blijkt dat het metselwerk dermate veel gebreken heeft dat
voorafgaand eerst gerepareerd dient te worden zal dit, na overleg met u als meerwerk worden
uitgevoerd. 

Wanneer wordt aangewerkt op bestaand werk bestaat de kans dat een naad zichtbaar blijft. Wij doen
onze uiterste best zo zorgvuldig mogelijk te werken maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
indien het eindresultaat niet bevredigend is.

Siliconenverf LA/andere afwerking:
In het geval u de stuclaag later zelf of door anderen wenst te voorzien van een afwerklaag, is het 
van belang te weten dat niet iedere saus-/verfsoort geschikt is voor aanbrenging op 
vochtregulerend stucwerk. Kwalitatief hoogwaardige damp-open siliconenverf hecht goed op 
vochtregulerend stucwerk. Voor het verven op vochtregulerend stucwerk is de door ons gebruikte 
dampopen siliconenverf Color LA uitstekend geschikt. 
 
Indien tijdens onze werkzaamheden asbest of asbestverdachte materialen worden aangetroffen 
zullen de werkzaamheden tijdelijk worden opgeschort. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten 
zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Indien in het verleden een 
asbestinventarisatie is uitgevoerd en wij nog niet in bezit zijn van een kopie van het rapport 
verzoeken wij u het rapport tijdens uitvoering voor ons ter inzage te hebben.

 Bijzonderheden

Onderdelen die bij inspectie visueel niet te inspecteren waren, worden tijdens uitvoering 
geïnspecteerd. Indien nodig kunnen deze onderdelen na overleg met de technisch adviseur en u 
als meerwerk worden behandeld.

Inspectie en rapportage hebben plaatsgevonden naar beste weten en inzicht. Waarnemingen en 
adviezen hebben uitsluitend betrekking op visueel waarneembare feiten en omstandigheden van de 
op dat moment aangetroffen situatie. 

Niet-geïnspecteerde of niet voor inspectie bereikbare of bereikbaar gemaakte gedeelten maken 
uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de rapportage en/of advisering. 
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In niet-geïnspecteerde of niet voor inspectie bereikbaar gemaakte gedeelten zijn mogelijk 
gebreken aanwezig, die de omschreven behandeling negatief beïnvloeden of teniet doen. Iedere 
verdergaande aansprakelijkheid betreffende  gebreken welke zijn ontstaan na het moment van 
inspectie of niet-geïnspecteerde gedeelten en na inspectiedatum ontstane gebreken wordt hiermee 
uitgesloten.

 Garanties

Optrekkend vochtbestrijding: 5 jaar garantie op de  behandeling tegen optrekkend vocht. Voor 
nadere toelichting en voorwaarden zie de garantiebijlage.

Renovatie stucsysteem: 5 jaar garantie op stucwerk. In die periode eventueel voorkomende 
problemen welke aantoonbaar te wijten zijn aan gebrekkige uitvoering zullen door ons kosteloos 
worden hersteld.

 Prijsaanbieding

Wij kunnen u het volgende aanbieden:

A. Verwijderen en afvoeren stucwerk €  509,41 incl. BTW (€    421,00 excl. BTW)

B. Optrekkend vochtbestrijding €  1.092,63 incl. BTW (€    903,00 excl. BTW)

C. Renovatiestucsysteem incl. Ardex R1 €  1.156,49 incl. BTW (€  1.061,00 excl. BTW)

Alle in deze offerte genoemde prijzen blijven 3 maanden geldig.

Werkzaamheden of leveranties, welke niet in deze offerte zijn omschreven, zullen apart in rekening 
worden gebracht. Uiteraard wordt hierover vooraf overleg gepleegd.

Betalingsvoorwaarden
- Facturatie na gereedkoming of in termijnen naar de stand van het werk.
- Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

Opdracht geven en uitvoering
U kunt gemakkelijk opdracht geven via onze website www.vanlierop.nl. U kunt natuurlijk ook het 
bijgesloten opdrachtformulier per e-mail sturen aan info@vanlierop.nl.
Na ontvangst van uw opdracht zal de uitvoering in overleg met u plaatsvinden.
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Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw opdracht gaarne 
tegemoet. Mochten er vragen zijn, dan zijn wij te allen tijde bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Van Lierop

Ruben Klok
Projectleider

tel. 06-46516960

N.B.
Van Lierop is als een van de weinige bedrijven in het bezit van het Keurmerk Plaagdier Management. Met 
dit (KPM) keurmerk is een verbeteringsslag gemaakt in de bestrijdingssector. In monumentale objecten 
zal de nadruk liggen op het behoud van zoveel mogelijk originele materialen en efficiënt omgaan met 
bestrijdingsmiddelen.

Van Lierop bezit het FSC certificaat. 
Wij garanderen dat wij hout gebruiken in onze projecten, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Bijlagen: productinformatie Sulfatex vloeibaar, Kiesol C Injectiecreme, Mep+it, 
Boorgatvuller, Ardex R1
algemene voorwaarden
garantiebijlage
opdrachtformulier
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OPDRACHTFORMULIER

Hiermee geeft ondergetekende opdracht aan Van Lierop voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals vermeld 
staan in de offerte d.d. 03-08-2020 Ons kenmerk RK/RK  20/0796A.

Betreft: Optrekkend vochtbestrijding
Object(en): woning    Poelgeeststraat 1   2316 XK  LEIDEN
Prijs/prijzen:
A. Verwijderen en afvoeren stucwerk €  509,41 incl. BTW (€    421,00 excl. BTW)
B. Optrekkend vochtbestrijding €  1.092,63 incl. BTW (€    903,00 excl. BTW)
C. Renovatiestucsysteem incl. Ardex R1 €  1.156,49 incl. BTW (€  1.061,00 excl. BTW)

Alle in deze offerte genoemde prijzen blijven 3 maanden geldig.

Opdrachtgever: De heer C. Mannes 

Poelgeeststraat 1
2316 XK  LEIDEN
06-51 89 27 84    chiel.mannes@gmail.com

Digitale factuur naar: ..............................................................
Uw opdrachtnummer/kenmerk: ..............................................................
Factuuradres en/of tenaamstelling indien anders:
 ..............................................................................................................................................................
Voorkeursperiode uitvoering:   O weeknr..........    O 2 - 4 weken       O 5 - 7 weken

 anders, te weten........................................................
                                                         

Aanvullende informatie* Naam Telefoonnr. Mobiel nr
*Indien anders dan opdrachtgeven

Inplannen aannemer/uitvoerder: Hr/Mevr..................................  .........-................. 06-......................
E-mail adres aannemer/uitvoerder        .............................................. 
Toegang - contact/sleutel(code): Hr./Mevr..................................  .........-................. 06-......................

Sleutelkastje/code ...................
Aanvullende opmerking(en) ...............................................................................................................................

Na ontvangst van uw opdracht, neemt onze afdeling planning contact met u  op voor het inplannen van een definitieve datum 
voor het uitvoeren  van de werkzaamheden.
Betaling: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Op al onze leveranties en aan ons verstrekte opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden als gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28110983 van toepassing en alle bepalingen en voorwaarden 
zoals omschreven in bovengenoemde offerte, waarmee opdrachtgever zich bekend verklaart.

Datum: ........................... Handtekening ....................................................................
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