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2. Opdracht & verwerking. 
 

 
“SDZ Vastgoedbeheer” heeft de opdracht gekregen om een meerjaren onderhoudsplanning/begroting op te 
stellen. Om tot een goede onderbouwde kostenraming te komen, is het gehele woongebouw, aangaande de 
gemeenschappelijke bouwdelen geïnspecteerd en vertaald in een (nieuwe) meerjaren planning onderhoud.  
 
De eerste indruk van het complex is dat het geheel goed wordt onderhouden. Recent heeft er groot 
onderhoud aan de achterzijde plaatsgevonden.  Echter, om het woongebouw op een hoger afwerking niveau 
te kunnen verkrijgen en/of gevolgschade in de toekomst te voorkomen zijn er wel een aantal verbeterpunten 
gewenst. 
In deze rapportage/begroting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van herstel conform bestaand en worden er  
alleen de bouwdelen benoemd waarvan verwacht wordt dat er binnen de gestelde termijn van 15 jaar 
onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. 
 
Verwerking van de gegevens kan, indien gewenst, tevens in een meerjaren onderhoud- programma worden 
opgenomen, welke jaarlijks kan worden bijgesteld door SDZ.  
Betreffende de noodzakelijke herstelwerkzaamheden is het, teneinde het offertetraject op een correcte wijze 
te kunnen doorlopen, mogelijk (in overleg) een standaard offerte aanvraag te laten opstellen zodat gelijkende 
offertes kunnen worden verkregen. Deze lijsten zijn, op aanvraag, nadien op te stellen en tevens digitaal te 
verkrijgen. 
Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het 
woongebouw en eventuele (gefundeerde) opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke 
verbeteringsmaatregelen op zowel de korte als lange termijn. 
Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de 
eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie 
tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze in verhouding tot de zogenaamde reële 
“nullijn” van een complex.  
 
Deze rapportage heeft betrekking op alleen de gemeenschappelijke bouwdelen. Bouwdelen die zich “achter de 
voordeur” bevinden en niet van algemeen belang worden geacht, zijn buiten beschouwing gebleven. Klein 
onderhoud, abonnementen, onderhoudscontracten en dergelijke zijn eveneens niet meegenomen.  
Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen 
worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet 
geconstateerd. Een vermoeden hiervan zal, indien noodzakelijk geacht, worden aangegeven. 
Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te 
verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object 
gebreken kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet 
gesignaleerd zijn.  
 
Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische 
onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden 
uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om 
achterliggende constructies en of installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve 
onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie tevens niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er 
wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object. 
Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding 
worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden indien er 
asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en / of niet in het rapport opgenomen zijn. 
 
In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels kan worden 
geïnspecteerd wordt een inschatting gemaakt, gebaseerd op eventuele (niet)geconstateerde relevante 
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gebreken aan aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er 
kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid 
wenst betreffende een niet of deels inspecteer baar onderdeel, dient de opdrachtgever een additioneel 
nader / destructief / specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende 
onderdeel. 
Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd 
voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien bovendien, tijdens een inspectie, blijkt dat 
bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport 
worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer 
moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze 
objecten/gedeelten niet worden geschouwd.  
 
De beoordeling van de bouwkundige staat, oftewel conditionering, van het object heeft betrekking op: 
 

1.  De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de 
bouwdelen gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren; 

2.  De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste 
uitvoering of calamiteiten. Met dien verstande dat het nimmer exact vast te stellen is hoe en in welke mate 
de onderhoudstoestand van een onderdeel gedurende de geldigheidsduur van het rapport kan 
verslechteren. Logischerwijs is dit mede afhankelijk van het tussentijds uitgevoerde onderhoud. 

 
 
 

De conditie van bouwdelen wordt aangegeven met een zespuntsschaal. De aangegeven conditie 
representeert zowel het de ernst van de aangetroffen degradatie, evenals het effect van de degradatie op de 
verschillende bouwdelen. Hierbij is de invloed op de veiligheid ernstiger dan de invloed op esthetische 
prestaties. De resultaten uit belang / intensiteit / omvang van het gebrek worden vastgelegd door middel van 
een waardering. De drie gebrek kenmerken bepalen samen de technische conditie van het element of het 
bouwdeel. In zijn meest kernachtige vorm gelden de volgende omschrijvingen: 
 
 
Conditie 1: uitstekend nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 
 
 
Conditie 2: goed nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering 
 
 
Conditie 3: redelijk het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen 
 
 
Conditie 4: matig het verouderingsproces heeft het element of het gebouw duidelijk in zijn greep 
 
 
Conditie 5: slecht het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft het 

element/het gebouw zeer duidelijk in zijn greep 
 
 
Conditie 6: zeer slecht een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie  
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Conditie 1 
 
Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 
 
Functioneel: Functionele gebreken veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies mogen 

niet voorkomen of zijn voorgekomen. Wel kunnen functionele gebreken zijn voorgekomen 
naar aanleiding van het calamiteit o.i.d. 

 
Veroudering: Duidelijke ernstige en tamelijk ernstige gebreken, ontstaan door veroudering, mogen niet 

voorkomen. Zeer incidenteel kunnen lichte mechanische beschadigingen o.i.d. voorkomen 
die niet bedreigend zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit kan het element 
een zeer geringe vuilaanslag (milieu) vertonen. Zeer incidenteel kan ook graffiti bekladding 
worden aangetroffen. 

 
Basiskwaliteit:  Het werk is zonder meer als goed en deugdelijk te typeren op grond van de toepassing van 

hoogwaardige en duurzame materialen, en gedegen ontwerp, detaillering, evenals een 
gedegen vakkundige uitvoering/montage. Zeer incidenteel wordt een goede uitgevoerde en 
duurzame reparatie aangetroffen. 

 
Conditie 2 
 
Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit met eerste tekenen van veroudering. 
 
Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast kunnen zich incidenteel onder ongunstige 

omstandigheden voordoen. Functionele gebreken die vochtoverlast 
(lekkages/doorslag/optrek e.d.) veroorzaken, mogen niet voorkomen als gevolg van gebreken 
aan materialen en constructies.  

 
Veroudering: Zeer incidenteel kan zich een duidelijk ernstig gebrek in de vorm van materiaalaantasting 

o.i.d. voordoen. Tamelijk ernstige gebreken zoals duidelijke verweringsverschijnselen kunnen 
zich incidenteel tot plaatselijk voordoen. In totaliteit kan het element al een tamelijk 
duidelijke vuilaanslag vertonen. 

 
Basiskwaliteit: Het werk is als redelijk goed te typeren op grond van de toepassing van redelijk 

hoogwaardige en duurzame materialen en/of een redelijk goed ontwerp, detaillering en/of 
een redelijk gedegen uitvoering/montage. Plaatselijk kunnen goed uitgevoerde en duurzame 
reparaties worden aangetroffen. 

 
Conditie 3 
 
Algemeen: Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen 
 
Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich incidenteel tot 

plaatselijk onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken die 
vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. veroorzaken, mogen niet voorkomen. 

 
Veroudering: Plaatselijk kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies voordoen zonder 

dat deze resulteren in functionele gebreken. Tamelijk ernstige gebreken zoals een duidelijke 
verwering kan plaatselijk tot regelmatig voorkomen. In totaliteit kan het element een zeer 
duidelijke vuilaanslag vertonen.  

 
Basiskwaliteit: Het werk is als matig te typeren door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of 

duidelijke onvolkomenheden in ontwerp, detaillering, uitvoering e.d. Goed uitgevoerde en 
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duurzame reparaties kunnen regelmatig voorkomen. Ook kunnen plaatselijk reparaties 
worden aangetroffen die slecht zijn uitgevoerd en/of zijn uitgevoerd met minder geschikte 
middelen. 

 
Conditie 4 
 
Algemeen: Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep 
 
Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich plaatselijk tot 

regelmatig onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken in de vorm van 
vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. kunnen zich in het afgelopen paar jaar incidenteel op 
beperkte schaal hebben voorgedaan naar aanleiding van veroudering van materialen en/of 
constructies.  

 
Veroudering: Plaatselijk tot regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies 

voordoen. (Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen en/of hebben 
voorgedaan.) Tamelijk ernstige gebreken zoals een duidelijke verwering kunnen tamelijk 
algemeen voorkomen. Onderdelen die het directe functioneren van een element niet 
bedreigen, kunnen vrijwel volledig verdwenen zijn.  

 
Basiskwaliteit: Het werk is als zeer matig te typeren. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en/of 

uitvoering kunnen incidenteel al functionele gebreken zoals lekkages veroorzaken en/of 
hebben veroorzaakt. 

 
Conditie 5 
 
Algemeen: Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden en heeft het element zeer 

duidelijk in zijn greep. 
 
Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich regelmatig 

voordoen. Functionele gebreken in de vorm van vochtoverlast e.d. kunnen zich incidenteel 
tot plaatselijk voordoen en/of in het afgelopen paar jaar duidelijke regelmaat op beperkte 
schaal hebben voorgedaan. 

 
Veroudering: Regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies voordoen. 

(Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen en/of met enige regelmaat 
voorgedaan hebben.) Tamelijk ernstige gebreken aan materialen en/of constructies kunnen 
tamelijk algemeen in duidelijk gevorderde stadia voorkomen. Onderdelen die het directe 
functioneren van het element bedreigen, kunnen duidelijke gebreken vertonen.  

 
Basiskwaliteit: Het werk is als slecht te typeren. Zeer structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en/of 

uitvoering kunnen met duidelijk regelmaat reeds functionele gebreken zoals lekkages 
veroorzaken en/of veroorzaakt hebben. 

 
Conditie 6 
 
Algemeen: Een zodanige slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5. 
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Tevens wordt er aangegeven of het onderhoud correctief, preventief of vervangend betreft. 
 
 
Correctief onderhoud :  Deze onderhoudsactiviteiten zijn gebaseerd op herstel van gebreken. 

Uitvoering dient zo spoedig mogelijk te worden gerealiseerd, teneinde 
uitbreiding van de gebreken en mogelijke gevolgschade en de hiermee 
gemoeide kosten te beperken. 

Preventief onderhoud : Deze onderhoudsactiviteiten moeten periodiek worden uitgevoerd teneinde 
de betreffende bouwdelen in stand te houden. Dit kunnen ook verbeteringen 
betreffen. 

Vervangend onderhoud :  Deze onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd als het betreffende 
bouwdeel of de installatie het einde van zijn levensduur heeft bereikt. 

 
 
 
 
Voor de begroting geldt dat: 
 
◊ de kosten m.b.t. de Arbowetgeving meegenomen zijn voor zover bekend; 
◊ alle bedragen genoemd in deze rapportage inclusief BTW zijn; 
◊ alle bedragen genoemd in deze rapportage inclusief benaderingskosten zijn, tenzij specifiek 

aangegeven;  
◊ de kosten gebaseerd zijn op prijspeil datum rapport voor het eerste begrotingsjaar; 
◊ de kosten voor uitvoering van de diverse werkzaamheden worden bepaald op grond  

van ervaring en marktconforme eenheidsprijzen, waarbij de norm 
begrotingskosten/bouwadviseurs als leidraad wordt gehanteerd; 

◊ De gebreken c.q. afwijkingen zijn vermeld, welke voor het oog zichtbaar waren op het  
 moment van opname; 
◊  De inspectie zonder hulpmiddelen heeft plaatsgevonden; 
◊ De inspectie is uitgevoerd op basis van visuele waarneming; 
◊ Geen destructief onderzoek heeft plaatsgevonden aan dak- en spouwmuurisolatie,  
 verankeringen, funderingen en riolering; 
◊ Alle genoemde richtprijzen zijn op basis van ruwe metingen; 
◊ De prijzen mogelijk kunnen afwijken van de uiteindelijk geoffreerde prijzen;  
 Een en ander zal op basis van offerte vergelijking moeten worden beoordeeld;  
◊ De prijzen en omschrijving werkzaamheden hebben alleen betrekking op de genoemde 
 werkzaamheden; 
◊ SDZ Advies niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade aan het pand welke zich in 
 de toekomst voordoet en in tegenspraak is met de resultaten uit het rapport. 
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3. Inspectieresultaten. 
 

 
  
 VOEG-EN METSELWERK (conditie 3) 

Het voegwerk aan de achterzijde is, na reiniging van het geheel, vervangen en waterafwijzend behandeld. De 
aangebrachte hydrofobeerlaag zorgt ervoor dat er geen water kan indringen waardoor de geveldelen als het 
ware geconserveerd zijn. Tevens vindt er hierdoor normaliter minder snel aanhechting van vervuiling en 
mos/alg aangroei plaats. 
Opgemerkt wordt dat de bovenzijde van de gemetselde privacy schermen en de borstweringen aan de 
achterzijde alweer aanzienlijke sporen van aangroei vertonen.  
 

   
 
De opname heeft plaatsgevonden tijdens een 
regenachtige dag waardoor goed zichtbaar is welke 
onderdelen wel goed behandeld zijn en welke delen 
wellicht minder goed behandeld zijn of zeer sterk 
hebben aangezogen. Het hemelwater rolt als het 
ware van de muur af bij de deugdelijk behandelde 
delen. 
Het waterafwijzend behandelen dient normaliter om 
de 5 tot 8 jaar te worden herhaald totdat verzadiging 
bereikt is. Een en ander hierbij is sterk afhankelijk 
van de soort steen, de gebruikte producten en 
uiteraard de applicatie. 
Om te voorkomen dat de vervuiling/aanslag 
toeneemt wordt aanbevolen de bovenzijde nogmaals 
te behandelen. Bij het behandelen wordt aanbevolen 
hiervoor een gevelcrème te gebruiken zodat men 
zeker gesteld is dat alle vlakken goed geraakt worden 
en verzadigd zijn. 
In de begroting is hiervoor een aparte post 
opgenomen. 
Tevens is er een post opgenomen voor het 
behandelen van de overige gevelvlakken na een 
termijn van ca. 5 tot 6 jaar. Door dit gelijktijdig met 
uitvoering van het schilderwerk uit te voeren kan dit 
onder andere qua benaderingskosten wellicht een 
voordeel opleveren ten aanzien van gefaseerd 
herstel. 
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 BETONNEN ELEMENTEN EN TOEBEHOREN (achterzijde conditie 2 – voorzijde conditie 4) 
 De betonnen elementen aan de achterzijde zijn, na het herstellen van de schades, recentelijk 

geschilderd en verkeren in een goede staat van onderhoud. Normaal onderhoud om de ca. 10 jaar. 
 De betonnen elementen aan de voorzijde verkeren echter in een minder goede staat van onderhoud. 

Met name de bovenzijde vertoont veel mos- en alg aangroei.  
 

 
 
Het beton heeft van nature een “slijklaag”. Afhankelijk van de belasting/aantasting door weersinvloeden zal 
het betonwerk zijn beschermlaag/slijklaag verliezen. Deze zogenoemde natuurlijke toplaag beschermt het 
beton normaliter gedurende een langere tijd tegen indringing van vocht en/of zouten.  
Door het afbreken van deze toplaag vindt vuilaanhechting sneller plaats en kan er op termijn mogelijk 
indringing van water via poreuze gedeeltes gaan plaatsvinden. Dit kan er toe leiden dat het staal in het 
betonwerk kan worden aangetast. Carbonatie  is namelijk een proces wat zich zogezegd “van nature” 
voordoet in het beton. Tijdens de verharding van het beton ontstaat calciumhydroxide (de vrije kalk uit 
cement) wat reageert met kooldioxide (zuurstof/Co2)  
uit de atmosfeer. De calciumhydroxide zorgt voor het 
alkalische milieu in het beton en beschermt zo de wapening. 
Echter, door indringing water in combinatie met zuurstof 
daalt de pH-waarde (uiteindelijk tot onder de 8 à 9) en wordt 
de passivering/bescherming hierbij doorbroken, waardoor 
corrosie van de wapening mogelijk wordt. Door het 
corroderen ontstaat er bovenmatige volumevermeerdering 
van het staal waardoor het beton door spanningen (onder 
ander mede afhankelijk van de dekking) wordt weggedrukt 
en het proces/schadebeeld versneld.  

 Het is zaak zorg te dragen dat het beton goed behandeld 
wordt. In de begroting is een post opgenomen voor het reinigen en opnieuw schilderen. Tevens is er 
een post opgenomen voor het plaatselijk herstellen van enkele schades.  

 Ten aanzien van de houten dwarsbalken wordt aanbevolen de bovenzijde af te schermen met 
bijvoorbeeld zinken dekstukken zodat er geen vocht kan intrekken en houtrot kan ontstaan. 
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 BALKONVLOEREN (voorzijde conditie 3-4 achterzijde conditie 2) 
 De balkonvloeren aan de achterzijde zijn recent behandeld met een meerlaagse coating en verkeren in 

een goede staat van onderhoud. Naar verwachting valt het overrollen/coaten buiten de gestelde 
begrotingstermijn. 

 De balkonvloeren aan de voorzijde zijn in het verleden reeds behandeld maar vertonen plaatselijk 
voorkomend gebreken.  

 

 
 
 Om de precieze oorzaak  hiervan vast te stellen is additioneel onderzoek, als dan niet in overleg met de 

leverancier en applicateur, noodzakelijk. 
 Omdat niet bekend is wanneer de vloeren zijn aangebracht (naar schatting ca. 5 jaar geleden) en de 

voorwaarden van de destijds verstrekte opdracht niet bekend zijn is het niet duidelijk is of dit wellicht 
nog onder garantie valt. In de begroting is derhalve een post opgenomen voor het herstellen van 
enkele vloeren. 

 Het wordt aanbevolen de doorvoeren van de balkons met regelmaat schoon te maken zodat 
verstoppingen en onverhoopte gevolgschade zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 

  
   
  
 VOEGWERK RAAMDORPELSTENEN (conditie 3) 

Over het algemeen kan gesteld worden dat het voegwerk van de raamdorpelstenen in een redelijke tot 
goede staat van onderhoud verkeert. In de begroting is geen post opgenomen voor het opnieuw inwassen. 
Naar verwachting valt het onderhoud hieraan namelijk buiten de gestelde begrotingstermijn.  
Het verdient aanbeveling de staat van onderhoud te monitoren zodat, indien benodigd, de begroting tijdig 
kan worden aangepast.    
Ook hiervoor geldt dat het aanbeveling verdient eventueel onderhoud hieraan gelijktijdig met andere 
werkzaamheden uit te voeren. 
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ALGEMENE INFO UITKRAGENDE BETONNEN ELEMENTEN 
De overheid heeft d.d. 22 december 2015 verplicht gesteld dat eigenaar(s) onderzoek dienen uit te 
voeren naar uitkragende betonnen elementen bij woongebouwen van ca. 1950 t/m 1970. 
 
 
 
fragment artikel Staatscourant 

 
 

Het gaat om galerij- en/of balkonvloeren die (monoliet) zijn vast gestort aan de binnenvloeren van de 
woningen. De “in het werk” gestorte betonplaten kragen uit en zijn veelal alleen aan de bovenzijde voorzien 
van wapening (zie tekening ter illustratie). Een direct zichtbaar kenmerk van dergelijke vloeren is het 
ontbreken van consoles onder de vloeren. 

                                                                                             BALKONVLOER  

                                               GEVEL 

                                                                                  Mogelijke scheur in kim 

BINNENVLOER    

                                                                                                             Wapening  

 

                                                                       

 

Het kritische deel van de constructie bevindt zich, ter plaatse van de aansluiting met de gevelconstructie. 
Hier zijn namelijk de grootste inwendige krachten in de uitkragende betonplaat aanwezig, waardoor  
scheurvorming(en) in het beton kunnen ontstaan. 
Als de scheurwijdte te groot is kan aantasting van de wapening optreden. Tevens kan er aantasting van de 
wapening ontstaan, als er sprake is van onvoldoende dekking op de wapening, zonder dat scheurvorming is 
opgetreden c.q. gebreken zichtbaar zijn. 
Aantasting van de wapening zal gedurende de tijd leiden tot een reductie van de effectieve hoeveelheid 
wapening. Hierdoor zal de constructieve draagcapaciteit  afnemen, hetgeen uiteindelijk zelfs kan leiden tot 
bezwijken van de constructie.  
In de begroting is een post opgenomen voor het uitvoeren van onderzoek. Indien gewenst kan SDZ dit 
onderzoek voor de VvE uitvoeren.  
(SDZ verzorgt al ca. 3 jaar dergelijke onderzoeken voor diverse VvE’s - gebouweigenaren) 
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HEKWERKEN (conditie 2) 
De hekwerken zijn gepoedercoat en daardoor als onderhoudsarm aan te merken. Er zijn, voor zover 
visueel waarneembaar ten tijde van de opname, geen noemenswaardige gebreken geconstateerd. 
Behalve het mee reinigen bij behandeling van het beton wordt verwacht dat onderhoud niet 
noodzakelijk is. 
 
 
 
KOZIJNEN (individueel – gemeenschappelijk conditie 3) 

    
 
Er zijn diverse uitvoering waargenomen zowel in hout als kunststof.  
Door de beheerder is aangegeven dat het onderhoud van de woningkozijnen individueel bepaald is en 
daarmee buiten de verantwoording van de VvE valt. In de begroting is dan ook geen post opgenomen 
voor het onderhoud hieraan. 
Voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke kozijnen is wel een post opgenomen. Omdat deze 
onderdelen aan belasting onderhevig zijn is de onderhoud cyclus op 5/6 jaar gehouden. 
 
 
 
TOEGANGSDEUR ACHTERZIJDE BRANDGANG (conditie 5) 
Verzocht is een post op te nemen voor het vervangen van de toegangsdeur aan de achterzijde / 
brandgang. Het verdient aanbeveling de deur te vervangen middels zogenoemde onderhoudsarme 
gaasdeuren welke afsluitbaar zijn om zodoende eventuele ongenode gasten te kunnen weren. 
In de begroting is hiervoor een post opgenomen. 
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DAKEN EN TOEBEHOREN (conditie 3-4) 
De afvoeren van de kleinere portiekdaken zitten verstopt of kunnen simpelweg de afvoer van het water niet 
aan bij een fikse regenbui. 
Het verdient aanbeveling de HWA’s aan te passen of in ieder geval spuwers aan te brengen zodat het water 
kan worden afgevoerd alvorens dit tot lekkages leidt. 
Het water kan namelijk via de daktrim vervolgens een weg naar binnen toe manifesteren. 
 

 
 
 
Ter plaatse van het hoofddak zijn er incidenteel voorkomend blaasvormingen geconstateerd. Tevens zijn er 
enkele eerder verrichtte reparaties aangetroffen. 
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Men zou kunnen volstaan met het grondig nalopen 
van bepaalde detailleringen zodat de levensduur van 
het dak kan worden verlengt. De beheerder / VvE 
heeft echter aangegeven het dak binnen een termijn 
van 2 tot 5 jaar te willen vervangen om zodoende 
eventueel direct woningverbetering in de vorm van 
isolatie toe te passen. Dit betreft een budgettaire 
keuze. 
Met name de dakranden en de opstaande randen, 
ter plaatse van de schoorsteen- en ventilatiekanalen 
zijn meer gevoelig voor gebreken. Het komt namelijk 
maar zelden voor dat een dak, buiten mechanische 
schade, in het  
midden lek raakt. Het is daarom belangrijk, losstaand van de leeftijd van het dak, om tussentijdse controles 
en onderhoud bovendaks uit te voeren zodat gebreken tijdig kunnen worden gesignaleerd/verholpen. 
 
 
 
SCHOORSTEEN- EN VENTILATIEKANALEN  (conditie 3) 
De schoorsteen- en ventilatiekanalen verkeren qua voegwerk en de loodaansluitingen in redelijke tot goede 
staat van onderhoud. 
De koppen van de kanalen verkeren echter regelmatig voorkomend in een matige tot plaatselijk zelfs slechte 
staat van onderhoud. 
 

   
 
Opgemerkt wordt dat er veel leidingen zijn doorgevoerd ten behoeve van de CV installaties. Als algemene 
opmerking wordt aangegeven dat het belangrijk is dit via de juiste rookgasafvoerkanalen te doen en 
bijvoorbeeld niet via een ventilatiekanaal.  
Toestellen met rookgasafvoer mogen aangesloten zijn op shuntkanalen. In de praktijk kan de werking van 
deze kanalen echter onvoldoende zijn. Veel shuntkanalen, met name in de vroeg naoorlogse bouw, blijken 
namelijk te lekken, waardoor de thermische trek onvoldoende is. Een ander risico is dat in één van boven 
elkaar gelegen woningen, aangesloten op hetzelfde kanaal, op dat kanaal een afzuigkap of toestel met 
geforceerde afvoer is geplaatst.  
Daardoor treedt in plaats van trek, juist overdruk op in het kanaal en worden in de andere woningen de 
rookgassen terug de woning ingeblazen. Heeft diegene wie een nieuwe HR ketel geplaatst heeft bijvoorbeeld 
een kap geplaats aan de bovenzijde waardoor de rookgassen van de andere bewoner(s)/eigenaar(s) 
onvoldoende worden afgevoerd.  
Door middel van een schrijven dat er controle van de kanalen dient plaats te vinden door een erkend 
installateur waarbij tevens alle aansluitingen dienen te worden nagezien is de VvE zeker gesteld is dat het 
kanaal naar behoren functioneert. Bijkomend zal een eventueel probleem dan vanzelf naar voren komen. 
Indien er bijvoorbeeld/onverhoopt tevens een geforceerde ventilatie is aangesloten. 



16 

 

 

Bij vervanging van het dak verdient het aanbeveling de 
koppen van de kanalen, na reiniging, te voorzien van 
een nieuwe afsmeerlaag. Door de bovenzijde te 
behandelen met een hoogwaardige coating (Liquid 
Rubber – Triflex – Kemperol o.g.) en daarin volgens de 
“nat in nat” methode een vlies te wellen kan de 
beschermende levensduur aanzienlijk worden verlengd.  
Indien men isolatie aanbrengt dient men rekening te 
houden met de loodslabben welke mogelijk 
opnieuw/hoger dienen te worden aangebracht. Door 
deze direct te vervangen is men zeker gesteld van een 
goede waterdichte afwerking en kan men aanspraak 
maken op garantie indien er zich binnen afzienbare tijd 
onverhoopt een probleem voordoet. 
 
In de begroting is een post opgenomen voor het vervangen/overlagen van de bedekking, een post voor het 
herstellen/verbeteren van de kanalen en een aparte post voor het aanbrengen van isolatie. 
Tevens is er een post opgenomen voor het nazien / herstellen / verbeteren van de lager gelegen daken en 
een post voor tussentijdse controle en onderhoud. 
 
 
 
DAKVEILIGHEID 

 Opgemerkt wordt dat er geen dak beveiliging is aangebracht. Met betrekking tot de dak veiligheid is 
het kortweg bij inspectie verplicht op tenminste 2 m¹ een looppad langs de dakrand te hebben. Indien 
er werkzaamheden worden verricht, dient er tenminste 4 m¹ vanuit de kant te worden gewerkt, 
alvorens er beveiligingen noodzakelijk zijn. 
 
Een en ander volgens het Arbo besluit 3. 16 “veilig werken op hoogte”. Logischerwijs is het daarom nagenoeg 
altijd noodzakelijk voorzieningen te treffen omdat bij inspectie te allen tijde ook de dakranden dienen te 
worden geïnspecteerd en bijvoorbeeld bij onderhoud de werkzaamheden niet halverwege ophouden.  
Hieronder zijn de verplichte punten aangegeven voor een valhoogte van 2,5 m¹ of meer:  
 

- Indien het werken zich beperkt tot werklocaties op 4 m¹ van de dakrand of meer, kan men zich 
beperken tot het aanbrengen van een markering op 4 m¹ van de dakrand; 

- Indien het werken zich beperkt tot de werklocaties op 2 m¹ van de dakrand of meer, kan men 
zich beperken tot het aanbrengen van een flexibele afdichting op 2 m¹ van de dakrand; 

- Indien men werkt binnen 2 m¹ van de dakrand dienen vaste val beperkende voorzieningen aan de 
dakrand te worden geplaatst, zoals leuningwerk of een borstwering van tenminste 1 m¹ hoog; 

- De dakrand moet aan weerszijden van de toegang over een lengte van 4 m¹ voorzien zijn van een 
hekwerk of leuning van tenminste 1 m¹ hoog en de overstap van een adder naar het dak moet 
veilig zijn.  

 
Collectieve bescherming geniet de voorkeur boven persoonlijke bescherming, echter bij 
inspecties en kortstondige werkzaamheden mag gebruik worden gemaakt van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
 
De vereniging dient een afweging te maken in het wel of geen voorzieningen  
treffen volgens een navolgende risico-inventarisatie en evaluatie  
rapport(RI&E). 
Omdat het nog geen verplichting betreft is er hiervoor een aparte post  
opgenomen. 
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In de meeste gevallen is het treffen van permanente dak veiligheidsvoorzieningen op  
Lange termijn de aantrekkelijkste financiële oplossing. Indien de vereniging ervoor kiest de 
verantwoordelijk neer te leggen bij de uitvoerende partij zullen er periodiek aanzienlijke, extra kosten in 
rekening worden gebracht. 
Echter, kleven er ook nadelen aan het aanbrengen van permanente dak veiligheid door de vereniging. 
Namelijk die van “schijnveiligheid” en de daaruit voortvloeiende juridische aansprakelijkheid. De 
opdrachtgever, de vereniging van eigenaars stelt namelijk arbeidsmiddelen c.q. toegangsmiddelen ter 
beschikking.  
Het is dus van belang dat, indien er permanente beveiligingen worden aangebracht, dat deze 
ook periodiek worden gekeurd, er tijdig onderhoud wordt gepleegd en dat hiervan 
administratie wordt bijgehouden.  
 

 
 
 RIOLERING, ELECTRA, WATER ETC. 

Afgezien van het normale onderhoud of mogelijk geplande aanpassingen, zijn bij deze onderdelen 
binnen de gestelde begrotingstermijn, vooralsnog geen kosten te verwachten. Het onderzoeken van 
deze bouwdelen is zonder destructief onderzoek lastig. 
Het onderhoud aan de verlichting, HWA, en riolering, welke overigens geadviseerd wordt jaarlijks te 
laten doorspuiten, valt onder de noemer onderhoud en/of prestatiecontracten. Echter, teneinde een 
compleet overzicht te kunnen verkrijgen, zijn deze posten ondergebracht in één gezamenlijke post 
“calamiteiten”. 
Een kanttekening geplaatst bij het feit dat wij de staande riolering niet hebben kunnen waarnemen en 
de liggende riolering slechts ten delen.  
                                                                                                                                                  Bron: Tubus 
Niet bekend is in welke staat van onderhoud de standleidingen 
verkeren. Het vervangen hiervan wordt veelal pas uitgevoerd, 
zodra er zich daadwerkelijk een probleem voordoet. Men kan 
besluiten de standleidingen, na inspectie en indien mogelijk, 
preventief te behandelen, bijvoorbeeld door het zogenoemd 
“relinen”. Hierdoor wordt er d.m.v. chemische coating of een 
sok als het ware een buis in een buis aangebracht, wat de 
levensduur verlengt. Dit voorkomt ongewenste en 
kostenverhogende sloopwerkzaamheden in de 
toekomst/appartementen.  
Het onderhoud aan de verlichting, de intercom en klein herstel 
is opgenomen in een gezamenlijke post “calamiteiten – klein 
onderhoud” De centrale verwarming en het warme tapwater wordt geregeld in de woningen zelf en valt 
daarmee buiten de verantwoording van de VvE. 
 
 
 

 KUNSTSTOF KOZIJNEN ALGEMEEN (conditie 2-3) 
De staat van onderhoud van de gevelkozijnen verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. 
Verwacht wordt dat vervanging buiten de gestelde meerjaren cyclus valt. Ondanks dat de kozijnen als 
onderhoudsarm kunnen worden aangemerkt verdiend het wel aanbeveling de kozijnen met regelmaat te 
laten reinigen, teneinde verkleuring door vuilaanhechting te voorkomen. De cyclus van het te reinigen 
kunststof is sterk afhankelijk van de belasting door weer- en verkeersinvloeden. Na het reinigen kunnen de 
kozijnen dan worden beschermd met een daartoe bestemd waxproduct. Tevens is het mogelijk in ieder geval 
de liggende delen te laten afnemen bij het uitvoeren van de bewassing. Men kan tevens besluiten de kozijnen 
te behandelen met een Mitocoat (Mavro of tenminste gelijkwaardig). Dit betreffen producten welke 
gedurende een zeer lange periode beschermen . Deze nanotechnologie zorgt ervoor dat er als het waren een 
glaslaag op de kozijnen wordt aangebracht.  
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 BINNENSCHILDERWERK (conditie 2-3) 
 De portiekkozijnen verkeren over het algemeen in een redelijke tot goede staat van onderhoud. Plaatselijk is 

er wat gebruiksschade geconstateerd. Wij adviseren om over ca. 2 jaar deze delen na te laten lopen.  
 Na het uitvoeren van de reparaties en het schilderwerk wordt aanbevolen beschermende strippen op de 

kozijnen en schopplaten op de deuren aan te brengen. Op deze wijze blijft het schilderwerk, ondanks 
intensiever gebruik, gedurende langere tijd netjes. 
De binnenzijde van de portieken wordt technisch niet belast.  
 
 
 
 
4. Meerjaren onderhoudsbegroting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


