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1382 SH Weesp 

 

 

 
 

Vraagprijs € 297.500,- k.k. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

H.R. Holsthof 13, 1382 SH Weesp 
 

 
 
Op de derde woonlaag gelegen ruim bemeten en verzorgd tweekamer 
(voorheen driekamer) appartement van ca. 58 m², geheel voorzien van 
dubbele beglazing in kunststof kozijnen en voorzien van zonnig balkon 
welke is gesitueerd op het westen en berging in de onderbouw. Dit 
tweekamer appartement bevindt zich in een uitstekende staat van 
onderhoud en is uitgevoerd in een lichte en frisse kleurstelling. 
 
Op loopafstand bevindt zich het gezellige en historische centrum met 
winkels en horecagelegenheden en het NS-station (vanwaar Amsterdam 
Zuid slechts 16 minuten reizen is, Amsterdam Centraal 17 minuten en 
Schiphol 22 minuten) en in de directe nabijheid bevinden zich 
sportaccommodaties, scholen en uitvalswegen richting onder andere 
Amsterdam, Schiphol, AMC, Utrecht en Hilversum. 
 
 
Indeling: 
 
Via de centrale toegang met de intercom, het trappenhuis, de bergingen 
en de brievenbussen bereikt men het appartement. 
 



 

Entree, royale hal voorzien van de meterkast met, vaste kast alwaar de 
watermeter, garderoberuimte, intercominstallatie en toilet, eerste 
slaapkamer aan de voorzijde, entree naar de keuken voorzien van alle 
benodigde appratuur met open kast, doorloop naar badkamer voorzien 
van douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine en een royale 
living voorzien van gaskachel en entree naar het zonnige balkon 
gesitueerd op het westen. 
 
De servicekosten bedragen € 117,02 per maand. Dit bedrag is inclusief 
reservering voor onderhoud, schoonmaken van de centrale entree en 
opstal- en glasverzekering. 
 
De berging bevindt zich in de onderbouw. 
 
 
Buitenruimte: 
 
Het gerenoveerde, zonnige balkon welke is gesitueerd op het westen is 
bereikbaar vanuit de living en vanuit de keuken. 
 
 
Afwerkingsniveau en installaties: 
 
Dit tweekamer appartement bevindt zich in een uitstekende staat van 
onderhoud en is uitgevoerd in een lichte en frisse kleurstelling. Vloeren 
zijn grotendeels voorzien van laminaat. Muren zijn grotendeels voorzien 
van stucwerk. De meterkast is voorzien van voldoende groepen (3x25A 
aansluiting en daarmee voorbereid op elektrisch koken) met 
aardlekbeveiliging en tevens bevindt zich hier de gas- en 
elektriciteitsmeter. De watermeter bevindt zich in de vaste kast van de 
hal. Verder is dit appartement voorzien van een gaskachel. Keuken en 
douche worden middels elektrische doorstromer voorzien van warm 
water, dus duurzaam in gebruik. 
 
 
Gebruiksoppervlakten: 
 

- Wonen: 57,90 m²; 
- Overige inpandige ruimte: niet van toepassing; 
- Gebouwgebonden buitenruimte: 5,00 m² (balkon); 
- Externe bergruimte: 10,80 m². 

 



 

Dit object is met de grootste zorgvuldigheid ingemeten volgens de Meet-
instructie Gebruiksoppervlakte Woningen (NEN 2580). Alle verstrekte 
gegevens zijn met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare 
bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter 
geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle door ons verstrekte informatie 
is geheel vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
 
Kortom: 
 
Wilt u ook wonen op een steenworp afstand van het NS-station, op 
loopafstand van het centrum en alle faciliteiten in de directe nabijheid 
dan is dit tweekamer appartement met balkon en berging in de 
onderbouw beslist iets voor u. Nieuwsgierig? Bel voor een bezichtiging 
en wij laten dit appartement graag aan u zien! 
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Energielabel woning

Henriëtte Roland Holsthof 13 

1382SH Weesp

BAG-ID: 0457010000005810

Energielabel F
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

124346522
16-01-2015
16-01-2025

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

De meeste nieuwbouwwoningen na 2006 hebben een energielabel A. Vijftig procent
van de bestaande woningen heeft inmiddels label C of beter.

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden

Bouwperiode 1946 t/m 1964

Woonoppervlakte t/m 80 m²

2. Glas woonruimte(s) Dubbel glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Niet van toepassing

5. Vloerisolatie Niet van toepassing

6. Verwarming Gaskachels

7. Aparte warmtapwatervoorziening Een geiser

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning

Een HR107-combiketel voor de verwarming van uw woning en warmwater

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de woonruimte(s)

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Robin  Schipper
7309
53340493

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het
energielabel kunnen worden. In de bijlage krijgt u een indicatie hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde maatregelen daad-
werkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning.
Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.



Bijlage bij het energielabel
Meer informatie over de geadviseerde maatregelen

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit

binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die

op het voorblad zijn geadviseerd.

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de

vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een

bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het

rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent

op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder

hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een

isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Het rendement van dakisolatie is

vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige

vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar

met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer

als je spouwmuurisolatie combineert met isolatie aan de buitenzijde of de

binnenzijde van de gevel (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande

bouw is een isolatiewaarde van Rc ≥ 2,5 m²K/W. Meer Info

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel

minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde

van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en

slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met

een rente van 7 procent op een spaarrekening. Meer Info

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107

combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere

combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op

jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107

combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo’n 2.100 euro

moet uitgeven (zie de tabel). Meer Info

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de

onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer

hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische

warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140

procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een

gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de

warmtepomp meegewogen. Meer Info

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm

water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-

combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo’n 210 m³ gas, ofwel 140

euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro

over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo’n 25 euro voor circa 100

kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft

het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger:

gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (zo’n 1.600 kWh).

Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas.

Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo’n 75 m³ gas (ruim

50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming.

Meer Info

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-

lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen kost

inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijspeil oktober

2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar

met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer Info

Eisen bij een grootschalige renovatie
Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen

voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan

25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of

vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:

• Vloerisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 3,5 m²K/W.

• Dakisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 6,0 m²K/W.

• Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc ≥ 4,5 m²K/W.

• HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde

hebben van U ≤ 1,2 W/m²K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s)

en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een

warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige

renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard

Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct

te vergelijken met de rente op een spaarrekening. Meer Info

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloer-en-bodemisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dakisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-buitenkant
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/gevelisolatie-binnenkant
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-en-hr-glas
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/nieuwe-cv-of-combiketel-kopen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/warmtepomp-combi-en-hybridewarmtepomp
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/zonneboiler
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/kosten-en-baten-van-zonnepanelen
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/rendement-energiebesparing


Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en

terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga

naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing

Eenmalige
kosten

Terugverdientijd Rendement

Isoleren dak Voor dit woningtype niet van toepassing

Zonneboiler
Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van
uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de
mogelijkheden en kosten

Zonnepanelen
Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van
uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de
mogelijkheden en kosten

Vervanging VR-combiketel door HR-
combiketel €90 €2100 Afhankelijk van

vervangmoment
Afhankelijk van

vervangmoment

Isoleren spouwmuur €190 €750 4 jaar 10%

Vervanging enkel glas door HR++ glas €170 €2200 13 jaar 5%

Isoleren begane grond vloer Voor dit woningtype niet van toepassing

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m2) in Nederland met een HR-combiketel en waarin

genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu

al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-

ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie.

(Bron: www.milieucentraal.nl)

http://www.milieucentraal.nl
http://www.milieucentraal.nl


  

 
 

 
 
 
 

N E N  2580  M E E T R A P P O R T   
Gemeten conform de actuele branchebrede Meetinstructies Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud Woningen gebaseerd 
op de NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden’, inclusief het 
correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.  

 

 
 

 

Object type Woning 
 

Adres H.R. Holsthof 13 
 

Postcode/Plaats 1382 SH Weesp 
 

 

 

Datum Meetopname 21 oktober 2022 
 

Datum Meetrapport 25 oktober 2022 
 

  
 

Meetcertificaat Type  A  Op locatie gecontroleerd en ingemeten 
 

Status Definitief 
 

 

 

Opdrachtgever Koster Di Giacomo 
 

Adres Nieuwstad 26 
 

Postcode/Plaats 1381 CC WEESP 
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Informatie bij het rapport 
 

 

Het navolgend meetrapport is met de grootste zorgvuldigheid op basis van de NEN 2580 

samengesteld, waarin de gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn 

aangegeven. Het meetrapport is daarbij opgesteld conform actuele Meetinstructies 

Gebruiksoppervlakte Woningen  en Bruto Inhoud Woningen welke gebaseerd zijn op de de richtlijn 

NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en 

bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. 

 
 

Verantwoording Meetrapport NEN 2580 
 

 

 De meting heeft plaatsgevonden op 21 oktober 2022 waarbij de maatvoering van alle ruimten is 

nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie; 

 Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is 

voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden; 

 Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte  stahoogte < 1,50 

meter, veroorzaakt door de schuine daklijn.  
 

Hierbij zijn navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld: 

Bruto vloeroppervlakte  - Woning 64,60 m2 

Bruto vloeroppervlakte  - Geheel Perceel 84,30 m2 
  

Gebruiksoppervlakte(n) -  Wonen 57,90 m2 

  
Gebruiksoppervlakte(n) -  Overige inpandige ruimte(n) 0,00 m2 

  
Gebruiksoppervlakte(n) -  Gebouwgebonden buitenruimte(n) 5,00 m2 

  
Gebruiksoppervlakte(n) -  Externe bergruimte(n) 10,80 m2 
  

Bruto inhoud - Woning 180,88 m3 

Bruto inhoud - Geheel Perceel 231,18 m3 
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Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader 
 

 
Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de actuele Meetinstructies 

Gebruiksoppervlakte Woningen  en Bruto Inhoud Woningen gebaseerd op de NEN 2580:2007 NL, 

inzake ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, 

inclusief het correctieblad C1:2008 en voor zover relevant confom de NTA 2581 ‘Opstellen van 

meetrapporten volgens NEN 2580’. 

 

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm,  mits er sprake is van relevantie tot 

dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide 

”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580” en de ”Meetinstructie 

bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580”  in de actuele versies vastgesteld door NVM, 

VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. 

 
 

Brutovloeroppervlakte (BVO) 
 

 
De brutovloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten 
op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de 
desbetreffende ruimte of een groep van ruimten omhullen. 
 

- Bij bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide met een 
oppervlakte die groter dan of gelijk is aan 4,0 m2 (inclusief de ruimte voor verticaal verkeer). 

- Indien binnenruimte aan een aanpalende binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het 
hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. 

- Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak 
van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte. 

 
 

Gebruiksoppervlakte (GO) 
 

 
De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op 
vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van 
ruimten omhullen. 
 
Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend: 

 

- Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m2; 

- Constructieve delen zoals dragende binnenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande 
constructies zoals kolommen of een nis dan wel inspringend gebouwddelen, indien de 
horizontale doorsnede daarvan kleiner is dan of gelijk is aan 0,50 m2; 

- Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte 
kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen. 
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Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte 
 

 
Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt: 

- Het hoogste punt tussen 1.50 meter en 2 meter hoog is; 

- Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 m 
kleiner is dan 4 m2; 

- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, 
een garage of een niet te belopen zolder; 

- Er sprake is van een bergzolder dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een 
nietvaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan een 
halve vierkante meter. 

 

In twijfelgevallen worden de ruimte gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, 
wasmachineruimte, pantry, kitchenette, CV‐ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend 
als woonruimte. 
 

Buitenruimten 
 

 
De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit 
meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en 
patio’s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.  
 
Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk 
is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan 
een balkon of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, 
wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de 
woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op 
de algemene regel en NEN2580. 
 

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt 
onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte: 

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale 
projectie van de overkapping; 

- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de 
opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de 
vloerconstructie. 

 
Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de 
ruimte(n) alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een 
woonfunctie kan hebben. Externe bergruimte(n) worden volledig ingemeten, dit voor zover op 
locatie toegankelijk. 
 
 

Perceel (kadastrale grenzen) 
 

 
Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze 
oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld.  
 
Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een 
gecertificeerde landmeter te raadplegen. 
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MEETINSTRUCTIES en NEN 2580 
 

 
Bovenstaande definities en uitleg zijn een verkorte samenvatting van de actuele Meetinstructies en 
de NEN 2580. Indien u de volledige context wenst te weten verzoeken wij om deze instructies en de 
norm te bestuderen. 
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MEETSTAAT GEBRUIKSOPPERVLAKTEN EN

MEETRAPPORT GEBASEERD OP DE NEN 2580:2007/C1:2008

Datum Meetopname 21 oktober 2022 Meetbedrijf

Datum Meetrapport 25 oktober 2022 Opsteller

Opnemer

Meetcertificaat Type A - ingemeten op locatie Status Definitief

Object type Woning Verklaring Meetcertificaat :

Adres H.R. Holsthof 13 

Postcode/Plaats 1382 SH Weesp

Opdrachtgever Koster Di Giacomo

Adres Nieuwstad 26

Postcode/Plaats 1381 CC, Weesp

BVO BVO AFTREK GEBRUIKSOPPERVLAKTEN CONFORM NEN 2580:2007 OPPERVLAKTE INHOUD

Verticaal Verkeer Woonruimte

(excl. Vides etc. > 4 m2 ) (BVO-NVO) < 1,50 m M3

(B+C+D+E+F+G+H) B C D E F G H I

70,00 7,10 0,00 0,00 57,90 0,00 5,00 0,00 196,00

Woon-/werkruimte 64,60 6,70 - - 57,90 - - - 180,88

Balkon (Overdekt) 5,40 0,40 - - - - 5,00 - 15,12

14,30 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 35,18

Berging (EXT) 14,30 3,50 - - - - - 10,80 35,18

84,30 10,60 0,00 0,00 57,90 0,00 5,00 10,80 231,18
Procentueel tov BVO 100% 12,57% 0,00% 0,00% 68,68% 0,00% 5,93% 12,81%

Totalen Woning 64,60 T.b.v. Funda opgave in rood → 57,90 0,00 5,00 10,80 180,88

Totalen geheel Perceel 0,00

Extra 0,00

-

Vides/Schalmgat

Object opgesplitst >  4 m2 

Aper bouwlaag

Tweede Verdieping 0,00

-

-

Bruto vloer-

oppervlakte

Tarra
oppervlakte Ruimte met

beperkte stahoogte

Overige inpandige 

ruimte

Gebouwgebonden 

buitenruimte

Externe 

buitenruimte
> 4 m2 & Niet 

toegankelijke ruimten

Bruto 

inhoud

M  E  E  T  C  E  R  T  I  F  I  C  A  A  T

Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd 

en ingemeten.

Meetrapporten opgestekd conform de door de NEN uitgegeven NTA 

2581:2011 "Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580:2007 incl. 

correctieblad C1:2008" in combinatie met de hiervan afgeleide ”Meetinstructie 

bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN-2580” en de 

”Meetinstructie bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN-2580”  in de 

2016 versies vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging 

Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

PRE BVO AFTREK POST BVO AFTREK
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Jaarrekening

VvE Henriette Roland Holsthof 1-47, gevestigd te Weesp  (0149)
Balans

2021 - 2022
 balans

2020 - 2021
 balans

Activa / Bezittingen / Debet

Debiteuren         -113,19         -124,85

Liquide middelen       52.032,75       37.079,25

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet       51.919,56       36.954,40

2021 - 2022
 balans

2020 - 2021
 balans

Passiva / Schulden / Credit

Onderhoudsreserve       50.492,53       15.181,39

Crediteuren          848,90          861,87

Overlopende posten        3.800,00        3.600,00

Exploitatieresultaat       -3.221,87       17.311,14

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit       51.919,56       36.954,40

1-2  



Jaarrekening

VvE Henriette Roland Holsthof 1-47, gevestigd te Weesp  (0149)
Resultatenrekening

2021 - 2022
 Werkelijk

2021 - 2022
 Begroting

2022 - 2023
 Begroting

2020 - 2021
 Werkelijk

Kosten / Debet

Dotatie onderhoudsreserve       18.000,00       18.000,00       18.500,00            0,00

Verzekeringen        3.668,89        3.500,00        3.650,00        3.990,65

Huisvestingskosten        6.754,08        4.860,00        5.020,00        4.515,81

Onderhoudskosten        7.531,37        6.300,00        6.700,00        5.369,13

Verenigingskosten        2.865,05        2.929,28        2.950,40        3.234,06

TOTAAL Kosten / Debet       38.819,39       35.589,28       36.820,40       17.109,65

2021 - 2022
 Werkelijk

2021 - 2022
 Begroting

2022 - 2023
 Begroting

2020 - 2021
 Werkelijk

Opbrengsten / Credit

Bijdragen       34.889,52       34.889,28       36.110,40       33.709,20

Overige ontvangsten          708,00          700,00          710,00          711,59

TOTAAL Opbrengsten / Credit       35.597,52       35.589,28       36.820,40       34.420,79

2021 - 2022
 Werkelijk

2021 - 2022
 Begroting

2022 - 2023
 Begroting

2020 - 2021
 Werkelijk

Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat       -3.221,87            0,00            0,00       17.311,14

TOTAAL Exploitatieresultaat       -3.221,87            0,00            0,00       17.311,14

2-2  



Begrotingsposten Bedrag Verdeling volgens verdeelsleutel

Algemeen onderhoud € 2.700,00 Conform verdeelsleutel

Dotatie reservefonds 1 € 18.500,00 Conform verdeelsleutel

Elektra € 1.400,00 Conform verdeelsleutel

Groenvoorziening € 4.000,00 Conform verdeelsleutel

Opbrengsten Verhuur ruimten € -710,00 Conform verdeelsleutel

Schoonmaakkosten gebouw € 1.200,00 Conform verdeelsleutel

Schoonmaakkosten glasbewassing € 2.350,00 Conform verdeelsleutel

Verenigingskosten - Administratie en beheer € 2.500,00 Conform verdeelsleutel

Verenigingskosten - Bankkosten € 250,00 Conform verdeelsleutel

Verenigingskosten - Overig € 200,40 Conform verdeelsleutel

Verzekering - Pakket € 3.650,00 Conform verdeelsleutel

Water € 70,00 Conform verdeelsleutel



Kapitalisatie 15 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-12-2014

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo. 
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2015 € -90.260 € 29.757 € -60.502

2016 € -2.505 € 29.757 € -33.250

2017 € -2.730 € 29.757 € -6.223

2018 € -7.076 € 29.757 € 16.458

2019 € -11.787 € 29.757 € 34.428

2020 € -47.753 € 29.757 € 16.433

2021 € -38.784 € 29.757 € 7.406

2022 € -2.080 € 29.757 € 35.083

2023 € -10.159 € 29.757 € 54.681

2024 € -27.684 € 29.757 € 56.754

2025 € -157.674 € 29.757 € -71.162

2026 € -4.488 € 29.757 € -45.893

2027 € -29.579 € 29.757 € -45.714

2028 € -6.113 € 29.757 € -22.070

2029 € -7.687 € 29.757 € 0

€ -446.358 € 446.358

224-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Jaar Onkosten Reservering Saldo

324-12-2014



Kapitalisatie 24 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-12-2014

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo. 
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2015 € -90.260 € 27.897 € -62.363

2016 € -2.505 € 27.897 € -36.971

2017 € -2.730 € 27.897 € -11.805

2018 € -7.076 € 27.897 € 9.016

2019 € -11.787 € 27.897 € 25.125

2020 € -47.753 € 27.897 € 5.269

2021 € -38.784 € 27.897 € -5.618

2022 € -2.080 € 27.897 € 20.198

2023 € -10.159 € 27.897 € 37.936

2024 € -27.684 € 27.897 € 38.149

2025 € -157.674 € 27.897 € -91.628

2026 € -4.488 € 27.897 € -68.219

2027 € -29.579 € 27.897 € -69.901

2028 € -6.113 € 27.897 € -48.118

2029 € -7.687 € 27.897 € -27.908

2030 € -22.185 € 27.897 € -22.197

2031 € -7.289 € 27.897 € -1.589

2032 € -2.505 € 27.897 € 23.803

2033 € -55.341 € 27.897 € -3.642

2034 € -6.763 € 27.897 € 17.492

2035 € -103.244 € 27.897 € -57.855

2036 € -4.899 € 27.897 € -34.858

2037 € -16.564 € 27.897 € -23.526

2038 € -4.371 € 27.897 € 0

€ -669.519 € 669.519

524-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Jaar Onkosten Reservering Saldo

624-12-2014



Kapitalisatie 48 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-12-2014

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo. 
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2015 € -90.260 € 29.857 € -60.403

2016 € -2.505 € 29.857 € -33.051

2017 € -2.730 € 29.857 € -5.924

2018 € -7.076 € 29.857 € 16.857

2019 € -11.787 € 29.857 € 34.926

2020 € -47.753 € 29.857 € 17.030

2021 € -38.784 € 29.857 € 8.102

2022 € -2.080 € 29.857 € 35.879

2023 € -10.159 € 29.857 € 55.577

2024 € -27.684 € 29.857 € 57.750

2025 € -157.674 € 29.857 € -70.067

2026 € -4.488 € 29.857 € -44.698

2027 € -29.579 € 29.857 € -44.420

2028 € -6.113 € 29.857 € -20.677

2029 € -7.687 € 29.857 € 1.493

2030 € -22.185 € 29.857 € 9.164

2031 € -7.289 € 29.857 € 31.732

2032 € -2.505 € 29.857 € 59.084

2033 € -55.341 € 29.857 € 33.600

2034 € -6.763 € 29.857 € 56.694

2035 € -103.244 € 29.857 € -16.694

2036 € -4.899 € 29.857 € 8.264

2037 € -16.564 € 29.857 € 21.557

2038 € -4.371 € 29.857 € 47.042

2039 € -14.262 € 29.857 € 62.637

2040 € -71.785 € 29.857 € 20.709

2041 € -2.730 € 29.857 € 47.836

2042 € -4.710 € 29.857 € 72.982

2043 € -20.497 € 29.857 € 82.342

2044 € -9.360 € 29.857 € 102.838

2045 € -169.537 € 29.857 € -36.842

2046 € -2.080 € 29.857 € -9.065

2047 € -15.869 € 29.857 € 4.922

824-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2048 € -19.719 € 29.857 € 15.060

2049 € -110.707 € 29.857 € -65.790

2050 € -20.101 € 29.857 € -56.034

2051 € -8.778 € 29.857 € -34.955

2052 € -2.579 € 29.857 € -7.677

2053 € -9.578 € 29.857 € 12.601

2054 € -8.773 € 29.857 € 33.685

2055 € -136.536 € 29.857 € -72.995

2056 € -2.505 € 29.857 € -45.643

2057 € -61.375 € 29.857 € -77.161

2058 € -4.755 € 29.857 € -52.060

2059 € -8.268 € 29.857 € -30.471

2060 € -50.147 € 29.857 € -50.761

2061 € -4.464 € 29.857 € -25.369

2062 € -4.488 € 29.857 € 0

€ -1.433.122 € 1.433.122

924-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Jaar Onkosten Reservering Saldo

1024-12-2014



Jaarplan 2015

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-12-2014

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

2015Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvh

01 Gevels

€ 1.982Gevelconstructie metselwerk 9,47 m2Herstel mechanische schade

€ 12.033Gevelconstructie metselwerk 947,07 m2Hydrofoberen metselwerk

€ 12.033Gevelconstructie metselwerk 947,07 m2Reinigen metselwerk

€ 1.261Latei beton 17,20 m1Herstel betonschade

€ 2.536Gevelafwerking voegwerk platvol 34,58 m2Herstel mechanische schade

Voor en achtergevel

€ 18.739Gevelafwerking voegwerk platvol 255,52 m2Vervangen voegwerk platvol

Zijgevels

€ 889Luifel compleet 3,00 pst.Vervangen pvc schroot (brandgevaarlijk|)

€ 205Luifel compleet 3,00 stKlein onderhoud

€ 672Hemelwaterafvoer pvc 76,80 m1Inspectie plus herstel van gebreken /
bevestigingen

03 Buitenkozijnen

€ 1.151Kozijn buiten overige houtsoorten 140,70 m2Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

€ 2.302Kozijn buiten overige houtsoorten 140,70 m2Onderhoud hang en sluitwerk + vervang
reservering

€ 1.012Kozijn buiten aluminium 123,75 m2Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

€ 2.024Kozijn buiten aluminium 123,75 m2Onderhoud hang en sluitwerk + vervang
reservering

€ 74Kozijn buiten metaal (kader in beton) 9,00 m2Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

€ 887Entreedeur (overige houtsoorten) 30,00 stInspectie plus herstel van gebreken en
klein onderhoud

€ 875Deurdrangers buitendeuren 3,00 stVervangen deurdranger buitendeuren

€ 486Schuifpui buiten 1,00 pst.Inspectie plus herstel gebreken geleide
systeem

Balkons achter

04 Beglazing

€ 178Blankglas dubbel 0,99 m2Vervangen lekke beglazing (hoeveelheid
is aanname)

€ 160Blankglas dubbel 0,89 m2Vervangen lekke beglazing (hoeveelheid
is aanname)

1224-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

2015Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvh

05 Daken

€ 597Overstek volkern / kunststof 4,70 m2Herstel en/of vervangen bevestigingen

€ 411Overstek volkern / kunststof 47,00 m2Reinigen volkern materialen

06 Schoorstenen

€ 169Schoorsteen aluminium compleet 1,00 pstReinigen kanalen

Bekleedt

€ 92Schoorsteen aluminium compleet 1,00 stInspectie plus klein onderhoud

Bekleedt

09 Buitenschilderwerk

€ 2.947Buiten schilderwerk deur hout dekkend 30,00 stGroot schilderwerk deur hout dekkend

€ 1.231Buiten schilderwerk koz.& raam hout
dekkend

140,70 m2Algemeen onderhoud, reparatie kitwerk
+ kleine gebreken

€ 5.667Buiten schilderwerk koz.& raam hout
dekkend

140,70 m2Groot schilderwerk koz.&raam hout
dekkend

€ 1.078Buiten schilderwerk koz.& raam hout
dekkend

140,70 m2Liggende delen extra behandelen i.v.m
cyclus 5 jaar

€ 3.094Buiten schilderwerk hek metaal 76,80 m2Groot schilderwerk hek metaal

€ 2.861Buiten schilderwerk stucwerk (sausen) 130,08 m2Groot schilderwerk stucwerk

€ 1.892Buiten schilderwerk betonlateien 86,00 m1Groot schilderwerk betonlateien

22 Vloeren

€ 317Vloerafwerking coralmat 1,00 pst.Vervangen coralmat

24 Binnenkozijnen

€ 813Binnendeur overige houtsoorten zonder glas 48,00 stInspectie plus herstel gebreken hang en
sluitwerk

42 Gas, water en sanitair

€ 628Gasleidingnet compleet 1,00 pstInspectie systeem / afpersen

43 Vuilafvoervoorziening

€ 639Buitenriolering  PVC 24,00 pstDoorspoelen, ontstoppen riolering

€ 1.220Binnenriolering  PVC 24,00 pstDoorspoelen, ontstoppen riolering

44 Elektrische-installaties

€ 125Electra armaturen binnenlamp 21,00 stVervangen lampen binnen

€ 18Electra armaturen buitenlamp 3,00 stVervangen lampen buiten

1324-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

2015Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvh

€ 138Deurbel, meld en/of video linstallatie 8,00 pstReparatie gebreken / onderhoud
systeem

Trappenhuis I

€ 138Deurbel, meld en/of video linstallatie 8,00 pstReparatie gebreken / onderhoud
systeem

Trappenhuis II

€ 138Deurbel, meld en/of video linstallatie 8,00 pstReparatie gebreken / onderhoud
systeem

Trappenhuis III

46 Beveiligingsinstallaties

€ 88Bliksembeveiliging installatie 1,00 pstControle installatie

51 Terreinafwerkingen e.d.

€ 411Betontegels/ grindtegels 125,00 m2Verzakkingen, klein onderhoud

€ 610Stoepen entree metselwerk of tegels 6,00 m2Vervangen voegwerk + mechanische
schade

61 Diversen

€ 225Meerjaren onderhoudsplan 1,00 stJaarlijkse  plaatsings kosten internet

€ 1.692Niet gepland onderhoud 24,00 appKlachten, klein onderhoud en onvoorzien

€ 3.526Steiger en/of hangbakken. 1,00 pstBij groot onderhoud huur steiger en/of
hangbak

Zijgevels

€ 90.260Totaal object

1424-12-2014



Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-12-2014

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. 

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld 
“Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. 

Toelichting:



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Totaal2024202320222021202020192018201720162015Code Hoofdgroep

€ 50.554€ 205€ 50.35001 Gevels

€ 21.120€ 21.12002 Balkons

€ 25.397€ 1.417€ 6.037€ 74€ 2.723€ 4.324€ 2.012€ 8.81103 Buitenkozijnen

€ 1.879€ 249€ 353€ 338€ 249€ 353€ 33804 Beglazing

€ 30.069€ 499€ 28.063€ 499€ 1.00805 Daken

€ 1.340€ 169€ 169€ 402€ 169€ 169€ 26106 Schoorstenen

€ 32.786€ 14.017€ 18.76909 Buitenschilderwerk

€ 605€ 60521 Binnenwanden

€ 634€ 317€ 31722 Vloeren

€ 1.625€ 813€ 81324 Binnenkozijnen

€ 458€ 45825 Binnentrappen

€ 1.860€ 1.86026 Inrichting

€ 21.315€ 21.31529 Binnenschilderwerk

€ 1.883€ 628€ 628€ 62842 Gas, water en sanitair

€ 7.434€ 1.859€ 1.859€ 1.859€ 1.85943 Vuilafvoervoorziening

€ 11.069€ 555€ 8.848€ 555€ 555€ 55544 Elektrische-installaties

€ 1.192€ 88€ 88€ 88€ 88€ 88€ 88€ 398€ 88€ 88€ 8846 Beveiligingsinstallaties

€ 5.290€ 411€ 3.857€ 1.02151 Terreinafwerkingen e.d.

€ 24.309€ 2.454€ 1.918€ 1.918€ 2.454€ 1.918€ 1.918€ 2.454€ 1.918€ 1.918€ 5.44361 Diversen

€ 240.818€ 27.684€ 10.159€ 2.080€ 38.784€ 47.753€ 11.787€ 7.076€ 2.730€ 2.505€ 90.260Totaal object

1624-12-2014



Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-12-2014

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

01 Gevels

Gevelconstructie metselwerk

€ 01,00 pst 2014Beschadigingen.Herstellen 10 € 0,00 € 0

€ 01,00 pst. 2014Bevestiging balkonhekkenHerstellen 10 € 0,00 € 0

€ 01,00 pst. 2014Ontbreken dilatatieHerstellen 10 € 0,00 € 0

€ 1.982€ 1.982109,47 m2 2015Herstel mechanische schade 10 € 209,28 € 1.982

€ 12.033€ 12.03310947,07 m2 2015Hydrofoberen metselwerk 10 € 12,71 € 12.037

€ 12.033€ 12.03330947,07 m2 2015Reinigen metselwerk 10 € 12,71 € 12.037

Latei beton

€ 1.261€ 1.2612017,20 m1 2015Herstel betonschade € 73,34 € 1.261

Gevelafwerking voegwerk platvol Voor en achtergevel

€ 050691,55 m2 2035Vervangen voegwerk platvol 20 € 73,34 € 50.718

€ 2.536€ 2.5361034,58 m2 2015Herstel mechanische schade 10 € 73,34 € 2.536

Luifel compleet

€ 01,00 pst 2014MateriaalsoortHerstellen/ vervangen € 0,00 € 0

€ 889€ 8893,00 pst. 2015Vervangen pvc schroot
(brandgevaarlijk|)

20 € 296,45 € 889

€ 205€ 20553,00 st 2015Klein onderhoud 10 € 68,26 € 205

€ 0103,00 st 2020Vervangen  onderdelen 20 € 111,63 € 335

Hemelwaterafvoer pvc

€ 01,00 pst 2014BeschadigdHerstellen € 0,00 € 0

€ 03076,80 m1 2025Vervangen hemelwaterafvoer pvc 20 € 63,46 € 4.874

€ 672€ 6721076,80 m1 2015Inspectie plus herstel van gebreken /
bevestigingen

10 € 8,75 € 672

Raamdorpel / waterslag aluminium
(gecoat)

€ 050144,00 m1 2063Vervangen waterslag aluminium 20 € 63,74 € 9.179

Gevelafwerking voegwerk platvol Zijgevels

1824-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

€ 01,00 pst 2014Loszittend,
onsamenhangend

Herstellen 10 € 0,00 € 0

€ 18.739€ 18.73950255,52 m2 2015Vervangen voegwerk platvol 20 € 73,34 € 18.740

€ 01012,78 m2 2025Herstel mechanische schade 10 € 73,34 € 937

€ 50.350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50.350

02 Balkons

Balkon afwerking EPDM

€ 01,00 pst 2014GeenHerstellen/ controleren 10 € 0,00 € 0

€ 020120,80 m1 2028Herstel gebreken + bevestiging
knelprofiel

€ 9,68 € 1.169

€ 040120,80 m2 2048Vervangen EPDM bedekking € 93,42 € 11.285

Hekwerk metaal

€ 05076,80 m2 2024Vervangen hekwerk metaal 20 € 275,00 € 21.120

€ 01076,80 m2 2034Bevestiging controleren indien nodig
vervangen

10 € 35,26 € 2.708

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

03 Buitenkozijnen

Kozijn buiten overige houtsoorten

€ 050140,70 m2 2025Vervangen kozijn overige
houtsoorten

20 € 479,49 € 67.464

€ 1.151€ 1.1515140,70 m2 2015Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

10 € 8,18 € 1.151

€ 2.302€ 2.30210140,70 m2 2015Onderhoud hang en sluitwerk +
vervang reservering

10 € 16,36 € 2.302

Kozijn buiten kunststof (2013)

€ 050246,00 m2 2063Vervangen kozijn kunststof 20 € 479,49 € 117.955

€ 2.012€ 2.0125246,00 m2 2018Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

10 € 8,18 € 2.012

€ 010246,00 m2 2023Onderhoud hang en sluitwerk +
vervang reservering

10 € 16,36 € 4.025

Kozijn buiten aluminium

€ 060123,75 m2 2055Vervangen kozijn aluminium 20 € 620,51 € 76.788

1924-12-2014



124842 • Appartementen
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

€ 1.012€ 1.0125123,75 m2 2015Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

10 € 8,18 € 1.012

€ 2.024€ 2.02410123,75 m2 2015Onderhoud hang en sluitwerk +
vervang reservering

10 € 16,36 € 2.025

Entreedeur (overige houtsoorten)

€ 05030,00 st 2025Vervangen deur (stelpost) 20 € 538,15 € 16.145

€ 887€ 8871030,00 st 2015Inspectie plus herstel van gebreken
en klein onderhoud

10 € 29,56 € 887

Deurdrangers buitendeuren

€ 875€ 875183,00 st 2015Vervangen deurdranger
buitendeuren

20 € 291,50 € 875

€ 74€ 7433,00 st 2019Afstellen deurdranger 10 € 24,66 € 74

Schuifpui buiten Balkons achter

€ 486€ 48651,00 pst. 2015Inspectie plus herstel gebreken
geleide systeem

10 € 486,42 € 486

Kozijn buiten kunststof (1999)

€ 050173,20 m2 2049Vervangen kozijn kunststof 20 € 479,49 € 83.048

€ 1.417€ 1.4175173,20 m2 2019Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

10 € 8,18 € 1.417

€ 2.833€ 2.83310173,20 m2 2019Onderhoud hang en sluitwerk +
vervang reservering

10 € 16,36 € 2.834

Kozijn buiten metaal (kader in beton)

€ 0609,00 m2 2025Vervangen kozijn metaal voor
aluminium of naar keuze

20 € 620,51 € 5.585

€ 74€ 7459,00 m2 2015Inspectie + herstel gebreken diverse
loodaansluitingen

10 € 8,18 € 74

€ 15.147€ 4.324€ 2.012€ 0€ 0€ 8.811

04 Beglazing

Blankglas dubbel

€ 050196,80 m2 2063Vervangen blankglas dubbel 20 € 179,38 € 35.302

€ 353€ 35351,97 m2 2018Vervangen lekke beglazing
(hoeveelheid is aanname)

10 € 179,38 € 353

Draadglas enkel

€ 05020,40 m2 2027Vervangen draadglas enkel 20 € 113,98 € 2.325

2024-12-2014



124842 • Appartementen
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

Blankglas dubbel

€ 05099,00 m2 2045Vervangen blankglas dubbel 20 € 179,38 € 17.759

€ 178€ 17850,99 m2 2015Vervangen lekke beglazing
(hoeveelheid is aanname)

10 € 179,38 € 178

Blankglas dubbel

€ 05089,28 m2 2025Vervangen blankglas dubbel 20 € 179,38 € 16.015

€ 160€ 16050,89 m2 2015Vervangen lekke beglazing
(hoeveelheid is aanname)

10 € 179,38 € 160

Blankglas dubbel

€ 050138,56 m2 2049Vervangen blankglas dubbel 20 € 179,38 € 24.855

€ 249€ 24951,39 m2 2019Vervangen lekke beglazing
(hoeveelheid is aanname)

10 € 179,38 € 249

€ 939€ 249€ 353€ 0€ 0€ 338

05 Daken

Dakbedekking bitumen

€ 040502,90 m2 2040Vervangen dakbed. bitumen 20 € 86,38 € 43.441

€ 020502,90 m2 2020Aanbrengen nieuwe laag dakbed.
bitumen

20 € 41,25 € 20.745

€ 499€ 4994502,90 m2 2016Reinigen gehele dakvlak. 10 € 0,99 € 498

Randstrook bitumineus

€ 020115,40 m1 2020Vervangen randstrook bitumineus 20 € 41,25 € 4.760

Dakrandafwerking aluminium trim

€ 020115,40 m1 2020Vervangen daktrim aluminium 20 € 18,61 € 2.148

Overstek volkern / kunststof

€ 06047,00 m2 2057Vervangen overstek volkern
bekleding

20 € 253,85 € 11.931

€ 597€ 597104,70 m2 2015Herstel en/of vervangen
bevestigingen

10 € 126,93 € 597

€ 411€ 411547,00 m2 2015Reinigen volkern materialen 10 € 8,75 € 411

€ 1.507€ 0€ 0€ 0€ 499€ 1.008

2124-12-2014
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

06 Schoorstenen

Schoorsteen aluminium compleet Bekleedt

€ 508€ 169€ 169€ 16921,00 pst 2015Reinigen kanalen 10 € 169,23 € 169

€ 0401,00 st 2040Vervangen schoorsteen aluminium 20 € 1.662,73 € 1.663

€ 0201,00 st 2020Coaten aluminium kappen 10 € 310,26 € 310

€ 92€ 9251,00 st 2015Inspectie plus klein onderhoud 10 € 91,67 € 92

€ 599€ 169€ 0€ 169€ 0€ 261

09 Buitenschilderwerk

Buiten schilderwerk deur hout
dekkend

€ 2.947€ 2.947530,00 st 2015Groot schilderwerk deur hout
dekkend

10 € 98,22 € 2.947

Buiten schilderwerk koz.& raam hout
dekkend

€ 1.231€ 1.2315140,70 m2 2015Algemeen onderhoud, reparatie
kitwerk + kleine gebreken

10 € 8,75 € 1.231

€ 5.667€ 5.6675140,70 m2 2015Groot schilderwerk koz.&raam hout
dekkend

10 € 40,28 € 5.667

€ 1.078€ 1.0785140,70 m2 2015Liggende delen extra behandelen
i.v.m cyclus 5 jaar

10 € 7,66 € 1.078

Buiten schilderwerk hek metaal

€ 3.094€ 3.094576,80 m2 2015Groot schilderwerk hek metaal 10 € 40,28 € 3.094

Buiten schilderwerk stucwerk
(sausen)

€ 01,00 pst 2014AfbladderenHerstellen € 0,00 € 0

€ 2.861€ 2.86110130,08 m2 2015Groot schilderwerk stucwerk 10 € 22,00 € 2.862

Buiten schilderwerk betonlateien

€ 1.892€ 1.8921086,00 m1 2015Groot schilderwerk betonlateien 10 € 22,00 € 1.892

€ 18.769€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18.769

2224-12-2014
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

21 Binnenwanden

Wandafwerking stucwerk

€ 0121,00 pst. 2021Tussentijds herstel € 605,00 € 605

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

22 Vloeren

Vloerafwerking coralmat

€ 317€ 31761,00 pst. 2015Vervangen coralmat 10 € 317,02 € 317

€ 317€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317

24 Binnenkozijnen

Binnendeur overige houtsoorten
zonder glas

€ 04848,00 st 2033Vervangen binnendeur 20 € 366,67 € 17.600

€ 02448,00 st 2057Vervangen hang en sluitwerk 20 € 169,23 € 8.123

€ 813€ 813648,00 st 2015Inspectie plus herstel gebreken hang
en sluitwerk

10 € 16,93 € 813

€ 813€ 0€ 0€ 0€ 0€ 813

25 Binnentrappen

Binnen traphekwerken metaal

€ 0876,80 m2 2021Inspectie, herstel gebreken en klein
onderhoud

10 € 4,51 € 346

Binnen trap metalen buis leuning

€ 0836,00 st 2021Herstel bevestiging leuningdragers 10 € 3,10 € 112

Binnentrapafwerking vinyl

€ 018326,70 m2 2027Vervangen vinyl 10 € 59,23 € 19.350

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

2324-12-2014
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

26 Inrichting

Postkasten

€ 01824,00 st 2021Vervangen postkasten 10 € 77,49 € 1.860

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

29 Binnenschilderwerk

Binnen schilderwerk deur hout
dekkend

€ 01248,00 st 2021Groot schilderwerk deur hout
dekkend

10 € 29,62 € 1.422

Binnen schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

€ 012130,80 m2 2021Groot schilderwerk kozijn & raam
dekkend

10 € 29,62 € 3.874

Binnen schilderwerk hek metaal

€ 01,00 pst 2014Kale delenHerstellen € 0,00 € 0

€ 012153,60 m2 2021Groot schilderwerk hek metaal 10 € 29,62 € 4.550

Binnen schilderwerk betonvloer
(standaard)

€ 012105,00 m2 2021Groot schilderwerk beton vloeren 10 € 15,07 € 1.582

Binnen schilderwerk buisleuning

€ 01,00 pst 2014Kale delenHerstellen € 0,00 € 0

€ 01236,00 m1 2021Groot schilderwerk buisleuning 10 € 9,12 € 328

Binnen schilderwerk sauswerk
wanden en plafonds

Trappenhuizen

€ 012476,10 m2 2021Sauswerk wanden en plafonds groot
onderhoud

10 € 15,07 € 7.175

Binnen schilderwerk sauswerk
wanden en plafonds

Kelderniveau

€ 012158,10 m2 2021Sauswerk wanden en plafonds groot
onderhoud

10 € 15,07 € 2.383

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

2424-12-2014
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

42 Gas, water en sanitair

Gasleidingnet compleet

€ 04824,00 app 2043Vervangen gasleiding (stelpost) 10 € 310,26 € 7.446

€ 1.255€ 628€ 62841,00 pst 2015Inspectie systeem / afpersen 10 € 627,57 € 628

Waterleidingnet compleet

€ 04824,00 app 2045Vervangen waterleiding (stelpost) 10 € 310,26 € 7.446

€ 1.255€ 628€ 0€ 0€ 0€ 628

43 Vuilafvoervoorziening

Buitenriolering  PVC

€ 04824,00 pst 2045Vervangen riolering PVC 20 € 372,68 € 8.944

€ 1.278€ 639€ 639324,00 pst 2015Doorspoelen, ontstoppen riolering 10 € 26,62 € 639

Binnenriolering  PVC

€ 04824,00 pst 2045Vervangen riolering PVC 20 € 735,68 € 17.656

€ 2.439€ 1.220€ 1.220324,00 pst 2015Doorspoelen, ontstoppen riolering 10 € 50,82 € 1.220

€ 3.717€ 0€ 1.859€ 0€ 0€ 1.859

44 Elektrische-installaties

Electra armaturen binnenlamp

€ 01,00 pst 2014BeschadigingProfessioneel bevestigen. € 181,50 € 182

€ 03621,00 st 2033Vervangen armaturen binnenlamp 10 € 133,97 € 2.813

€ 374€ 125€ 125€ 125221,00 st 2015Vervangen lampen binnen 10 € 5,93 € 125

Electra armaturen buitenlamp

€ 0363,00 st 2033Vervangen armaturen buitenlamp 10 € 148,08 € 444

€ 53€ 18€ 18€ 1823,00 st 2015Vervangen lampen buiten 10 € 5,93 € 18

Electra bedrading / algemene
bouwdelen

2524-12-2014
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

€ 04824,00 app 2045Vervangen electrische bedrading
(stelpost)

10 € 59,51 € 1.428

Electra schakelmateriaal / algemene
bouwdelen

€ 02424,00 app 2021Vervangen schakelmateriaal
(stelpost)

10 € 24,26 € 582

Deurbel, meld en/of video linstallatie Trappenhuis I

€ 01,00 pst 2014Niet hoorbaarOnderhoud en herstel daar waar
nodig.

€ 0,00 € 0

€ 0248,00 app 2021Vervangen bediening bij bewoners 20 € 169,23 € 1.354

€ 0248,00 pst 2021Vervangen deurbel / meld installatie /
belpaneel

20 € 169,23 € 1.354

€ 413€ 138€ 138€ 13828,00 pst 2015Reparatie gebreken / onderhoud
systeem

10 € 17,21 € 138

Deurbel, meld en/of video linstallatie Trappenhuis II

€ 0248,00 app 2021Vervangen bediening bij bewoners 20 € 169,23 € 1.354

€ 0248,00 pst 2021Vervangen deurbel / meld installatie /
belpaneel

20 € 169,23 € 1.354

€ 413€ 138€ 138€ 13828,00 pst 2015Reparatie gebreken / onderhoud
systeem

10 € 17,21 € 138

Deurbel, meld en/of video linstallatie Trappenhuis III

€ 0248,00 app 2021Vervangen bediening bij bewoners 20 € 169,23 € 1.354

€ 0248,00 pst 2021Vervangen deurbel / meld installatie /
belpaneel

20 € 169,23 € 1.354

€ 413€ 138€ 138€ 13828,00 pst 2015Reparatie gebreken / onderhoud
systeem

10 € 17,21 € 138

€ 1.666€ 555€ 0€ 555€ 0€ 555

46 Beveiligingsinstallaties

Bliksembeveiliging installatie

€ 0181,00 pst 2026Vervangen installatie 10 € 2.482,05 € 2.482

€ 310€ 31081,00 pst 2018Bevestigingen herstellen 10 € 310,26 € 310

€ 441€ 88€ 88€ 88€ 88€ 8811,00 pst 2015Controle installatie 10 € 88,14 € 88

€ 751€ 88€ 398€ 88€ 88€ 88

2624-12-2014
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Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

51 Terreinafwerkingen e.d.

Betontegels/ grindtegels

€ 01,00 pst 2014Aangroei mos, algenReinigen € 0,00 € 0

€ 3.857€ 3.85712125,00 m2 2019Herstraten betontegels 20 € 30,86 € 3.858

€ 411€ 4114125,00 m2 2015Verzakkingen, klein onderhoud 10 € 3,29 € 411

Stoepen entree metselwerk of tegels

€ 01,00 pst. 2014Missend voegwerkHerstellen € 756,25 € 756

€ 0246,00 m2 2037Vervangen tegel / metselwerk
compleet

10 € 200,32 € 1.202

€ 610€ 610126,00 m2 2015Vervangen voegwerk + mechanische
schade

10 € 101,65 € 610

€ 4.878€ 3.857€ 0€ 0€ 0€ 1.021

61 Diversen

Meerjaren onderhoudsplan

€ 536€ 53631,00 pst 2018Upgrading MJOB / MOP (stelpost) 10 € 535,90 € 536

€ 1.126€ 225€ 225€ 225€ 225€ 22511,00 st 2015Jaarlijkse  plaatsings kosten internet 10 € 225,16 € 225

Niet gepland onderhoud

€ 8.462€ 1.692€ 1.692€ 1.692€ 1.692€ 1.692124,00 app 2015Klachten, klein onderhoud en
onvoorzien

10 € 70,52 € 1.692

Steiger en/of hangbakken. Voor/ achtergevel

€ 0101,00 pst 2037Bij groot onderhoud huur steiger
en/of hangbak

10 € 12.100,00 € 12.100

Steiger en/of hangbakken. Zijgevels

€ 3.526€ 3.526101,00 pst 2015Bij groot onderhoud huur steiger
en/of hangbak

10 € 3.525,64 € 3.526

Bevindingen

€ 01,00 pst 2014VochtdoorslagControle op lekkage 10 € 0,00 € 0

€ 01,00 pst 2014Lichte scheurvorming.Herstellen/ aanpassen 10 € 0,00 € 0

€ 01,00 pst 2014Haarscheur in plafond.Herstellen/ sauzen 10 € 0,00 € 0

€ 01,00 pst 2014Schimmel/ aanslagHerstellen/ ventilatie toepassen 10 € 0,00 € 0

2724-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

Totaal20192018201720162015StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

€ 13.650€ 1.918€ 2.454€ 1.918€ 1.918€ 5.443

€ 114.358€ 11.787€ 7.076€ 2.730€ 2.505€ 90.260Totaal object

2824-12-2014



Bevindingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 24-12-2014

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren.
2- Op middellange termijn uitvoeren.
3- Op lange termijn uitvoeren.
4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie

Toelichting:
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Exterieur

01 Gevels

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

De kozijnen in de zijgevels zijn eertijds vervangen, voorheen was er hier sprake van een
deurkozijn dat toegang verleende tot een zgn. "frans balkon". Het in het verleden
noodzakelijk aanwezige hekwerk is daarom hier verwijdert, bij de verwijdering hiervan zijn
er meerdere gevelstenen beschadigd. Aangezien er tevens sprake is van slecht voegwerk
aan deze zijgevels wordt aangeraden dit te herstellen in combinatie met de aanbreng van
nieuw voegwerk.

2014

Beschadigingen.

Gevelconstructie metselwerk

Voorheen franse balkons/ zijgevels

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

1,00 pst.Herstellen

Activiteit: Hvh

Eerder is het probleem van de bevestiging aangegeven i.v.m. het ontstaan van de
scheurvorming in het metselwerk, hier in zichtbaar dat dit reeds eerder is erkend gezien het
verlengen van de lip aan het hekwerk. Dergelijke "noodoplossingen" dienen uiteraard te
worden voorkomen en gekozen dient er hier te worden voor een degelijke en verantwoorde
oplossing om de hekwerken te fixeren.

2014

Bevestiging balkonhekken

Gevelconstructie metselwerk

Achtergevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pst.Herstellen

Activiteit: Hvh

Op meerdere plaatsen in de achtergevel ontstaat er dergelijke scheurvorming. De oorzaak
van dit verschijnsel ligt hem in het feit dat er hier sprake is van een tekort aan dilataties.
Gezien de plaats, ter hoogte van de fixatie van de balkonhekken, is het hier echter wel
gewenst herstel uit te voeren gezien het gevaar dat deze kunnen los geraken. Na herstel
van het metselwerk bestaan er uiteraard meerdere mogelijkheden om een eventueel nieuw
of bestaand hek te fixeren. Indien er er een keuze wordt gemaakt om balusters te plaatsen
aan het betonnen balkon wordt hier dan ook voorkomen dat een dergelijk gevaar wederom
kan ontstaan.

2014

Ontbreken dilatatie

Gevelconstructie metselwerk

Achtergevel ter hoogte balkonhekken

Urgentie: 1 Op korte termijn

3024-12-2014
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01 Gevels

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Gebleken is, bij de inspectie aan het voegwerk, dat dit met name bij de zijgevels op termijn
aan vervanging onderhevig is. Een gecombineerde uitvoer hier, waarbij eventueel ook
scheurvorming wordt hersteld en afsluitend de gevels worden gehydrofobeerd, verkrijgt hier
de voorkeur. De kosten hiervoor worden op korte termijn inzichtelijk gemaakt in de
planning.

2014

Loszittend, onsamenhangend

Gevelafwerking voegwerk platvol

Zijgevels

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen/ vervangen

Activiteit: Hvh

De gekozen schroten in de luifels bij de trappenhuizen zijn uitgevoerd in pvc, dit materiaal
staat bekend als brandgevaarlijk. Gezien de aanwezigheid van een stroomaansluiting
(lichtpunt buitenlamp) wordt daarom dan ook geadviseerd het materiaal te vervangen. De
kosten hiervoor zijn aangegeven in de planning.

2014

Materiaalsoort

Luifel compleet

Luifels trappenhuizen.

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

De aansluitmof van de hemelwaterafvoer aan de achterzijde van het pand (tuinzijde),
vertoont scheurvorming. Tijdig herstel is noodzakelijk om grotere gevolgschade te
voorkomen. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de reguliere planning.

2014

Beschadigd

Hemelwaterafvoer pvc

Achtergevel/ aansl. riool

Urgentie: 1 Op korte termijn

02 Balkons

1,00 pstHerstellen/ controleren

Activiteit: Hvh

De aansluiting van de EPDM bedekking op de balkons met de gevels is gerealiseerd
doormiddel van het aanbrengen van een knelstrip. Deze strip is aan de bovenzijde
afgewerkt met een kitvoeg die regulier dient te worden onderhouden. Tijdspan en kosten
zijn aangegeven en opgenomen in de planning.

2014

Geen

Balkon afwerking EPDM

Balkons

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

3124-12-2014
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09 Buitenschilderwerk

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

De afwerking aan de onderzijde van de balkons laat op meerdere plaatsen dit soort
onthechting zien, er is gekozen door de vereniging om de afwerking voor de
verantwoording van de bewoner te laten gelden. Verstandig lijkt het hier om de afwerking in
de toekomst vakkundig en regulier te laten uitvoeren om dergelijke problemen te
voorkomen. Het gebruik van de juiste materialen en een goed voorwerk kan hier veel
ellende besparen waarbij er anderszijds altijd kan worden terug gekomen op de afgegeven
garanties van de uitvoerende partij. De kosten hiervoor worden opgenomen in de planning.

2014

Afbladderen

Buiten schilderwerk stucwerk (sausen)

Onderzijden balkons (achtergevel)

Urgentie: 1 Op korte termijn

Interieur

29 Binnenschilderwerk

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Het onderhoud van het schilderwerk aan de hekwerken in de trappenhuizen is achterstallig,
kale delen zijn hierom meer wel dan niet aanwezig. Op korte termijn herstel is noodzakelijk
om verpaupering te voorkomen, de kosten hiervoor zijn opgenomen in de reguliere
planning.

2014

Kale delen

Binnen schilderwerk hek metaal

Trappenhuizen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Zowel het hekwerk als de leuningen in de trappenhuizen laten meerdere kale delen zien,
herstel is noodzakelijk om een verpaupering in de trappenhuizen te voorkomen. De kosten
hiervoor zijn opgenomen in de reguliere planning.

2014

Kale delen

Binnen schilderwerk buisleuning

Trappenhuizen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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Installaties

44 Elektrische-installaties

€ 1821,00 pstProfessioneel bevestigen.

Activiteit: Hvh Totaal

Deze gevaarlijke situatie is aangetroffen in de keldergang, herstel op korte termijn is hier
noodzakelijk om persoonlijke ongelukken te voorkomen.

2014

Beschadiging

Electra armaturen binnenlamp

Keldergang.

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstOnderhoud en herstel daar waar nodig.

Activiteit: Hvh

Naar het blijkt zijn er op meerdere plaatsen problemen opgetreden bij de
intercominstallaties, o.a tijdens het melden bij mijn contactpersoon is dit geconstateerd. De
bereikbaarheid van de inwoners moet altijd kunnen worden gewaarborgd dus een goed
onderhoud, en momenteel dus een herstel daar waar nodig, is hier dan ook onvermijdelijk.
De kosten hiervoor zijn eveneeens opgenomen in de reguiliere planning.

2014

Niet hoorbaar

Deurbel, meld en/of video linstallatie

Trappenhuizen

Urgentie: 1 Op korte termijn

Terrein

51 Terreinafwerkingen e.d.

1,00 pstReinigen

Activiteit: Hvh

De gewassen grindtegels in de voortuinen zijn ernstig vervuild, gezien de aanwezigheid
van fietsbeugels hier bestaat er een serieus valgevaar bij het betreden tijdens vochtig weer.
Het reinigen wordt hier dan ook geadviseerd, om kosten te besparen kan dit uiteraard
worden uitgevoerd onder eigen beheer.

2014

Aangroei mos, algen

Betontegels/ grindtegels

Voortuinen

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

€ 7561,00 pst.Herstellen

Activiteit: Hvh Totaal

De afwerking van de stoepen voor de entree's van de trappenhuizen vertoont meerdere
tekortkomingen. Om te voorkomen dat dit grotere schade oploopt na intreding van vorst
tijdens de winterperiode is een herstel op korte termijn hier momenteel noodzakelijk.

2014

Missend voegwerk

Stoepen entree metselwerk of tegels

Entree's trappenhuizen.

Urgentie: 1 Op korte termijn
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Diversen

61 Diversen

1,00 pstHerstellen/ aanpassen

Activiteit: Hvh

Evenals bij de woning op nr. 47 wordt hier aangegeven dat er zich scheurvorming
ontwikkelt achter het gordijn/ tegen het kozijn. Ook hier is er sprake van een aanwezig
houten kozijn met hierin enkel glas, ook hier ontstaat dus hetzelfde verschijnsel als
geconstateerd bij de woning op nr. 47. Een simpele aanpassing in dit geval (en dat op nr.
47) kan hier zijn : het verwijderen van de gordijnrail, hierna aanbrengen van een strook
hechthout die wordt meegekleurd in die van het plafond, waarna de rail dan weer kan
worden geplaatst op deze strook hout. De situatie op zich verandert hiermee dus niet, het
probleem van de ventilatie zal alsnog moeten woren aangepast (levensstijl) echter er zal
geen zichtbare scheurvorming meer optreden.

2014

Lichte scheurvorming.

Bevindingen

Achter gordijnen (app 1e portiek naast nr. 11)

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

1,00 pstControle op lekkage

Activiteit: Hvh

Vanwege doorslag van de gevel in de kelder, onder het maaiveld, is er gekozen voor een
professioneel herstel door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het herstel is redelijk recent
uitgevoerd echter vanwege de "zachte" winter is er nog geen goed eikpunt geweest om te
controleren of er sprake is van een daadwerkelijke afsluiting. Nacontole blijft hierdoor dus
raadzaam i.v.m. met eventuele garantiebepalingen  waarbij ook moet worden geadviseerd
om geen materialen tegen deze wand te plaatsen omdat er dan altijd condens zal onstaan
tussen de twee materialen wat een lekkage zou doen vermoeden.

2014

Vochtdoorslag

Bevindingen

Kelder

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

1,00 pstHerstellen/ ventilatie toepassen

Activiteit: Hvh

Op aangeven van de voorzitter, welke een klacht had ontvangen, is er onderzoek gedaan
naar de aanwezige lichte vorm van schimmel. De geconstateerde aanslag heeft geen direct
verband met een lekkage maar is echter te wijten aan de woonomstandigheid in het
betreffende appartement. De woning is nog voorzien van een houten kozijn met hierin
enkel glas, gezien de koudere situatie dan wanneer er isolerend glas aanwezig zou zijn
ontstaat hier een ander stookgedrag. Vanwege de temperatuursverschillen van binnen en
buiten ontstaat er in dit geval condens aan de binnenzijde van de slecht geisoleerde
kozijnen/ glas. Met name op plaatsen, zoals hier achter de gordijnen, of bijvoorbeeld achter
een tegen de wand geplaatst dressoir ontstaat hier dan lichte schimmelvorming vanwege
o.a. te weinig ventilatie. Het advies in dit geval is dan ook om vaker te ventileren en dan
nog het liefst constant door bijvoorbeeld het licht openen van een bovenlicht.(klepraam)

2014

Schimmel/ aanslag

Bevindingen

Achter gordijen tegen kozijn/ app. nr. 47

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

3424-12-2014
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61 Diversen

1,00 pstHerstellen/ sauzen

Activiteit: Hvh

In het appartement waarin de melding is gedaan over de aanwezigheid van de
schimmelvorming is eveneens gemeld dat er zich een scheur bevindt in het plafond. De
geconstateerde "haarscheur" is absoluut geen gevolg van een constructieve tekortkoming,
ook hier is er weer sprake van het onstaan van deze scheur door temperatuursverschillen
waardoor deze dan kan ontstaan op plaatsen waar bijvoorbeeld dak/ muur of andere platen
elkaar raken. Zonder al te grote werkzaamheden te verrichten is hier het behandelen van
het plafond met een speciaal hiervoor elastische afwerking aan te raden.

2014

Haarscheur in plafond.

Bevindingen

Appartement nr. 47

Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie

€ 938Totaal object

3524-12-2014



Elementenoverzicht

124842 • Appartementen

Henriette Roland Holsthof 1-47
1382 SH Weesp

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Gevels

947,07 m2 2Gevelconstructie metselwerk

86,00 m1 2Latei beton

Voor en achtergevel 691,55 m2 3Gevelafwerking voegwerk platvol

Zijgevels 255,52 m2 3Gevelafwerking voegwerk platvol

144,00 m1 2Raamdorpel / waterslag aluminium (gecoat)

3,00 st 2Luifel compleet

76,80 m1 2Hemelwaterafvoer pvc

Balkons

120,80 m2 2Balkon afwerking EPDM

76,80 m2 4Hekwerk metaal

Buitenkozijnen

140,70 m2 2Kozijn buiten overige houtsoorten

173,20 m2 2Kozijn buiten kunststof (1999)

246,00 m2 2Kozijn buiten kunststof (2013)

123,75 m2 2Kozijn buiten aluminium

9,00 m2 4Kozijn buiten metaal (kader in beton)

30,00 st 3Entreedeur (overige houtsoorten)

3,00 st 3Deurdrangers buitendeuren

Balkons achter 1,00 pst 2Schuifpui buiten

Beglazing

138,56 m2 2Blankglas dubbel

196,80 m2 2Blankglas dubbel

89,28 m2 2Blankglas dubbel

99,00 m2 2Blankglas dubbel

20,40 m2 3Draadglas enkel

Daken

502,90 m2 2Dakbedekking bitumen

115,40 m1 3Randstrook bitumineus

47,00 m2 2Overstek volkern / kunststof
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LocatieElement EhdHvh Conditie

115,40 m1 2Dakrandafwerking aluminium trim

Schoorstenen

Bekleedt 1,00 st 3Schoorsteen aluminium compleet

Buitenschilderwerk

30,00 st 2Buiten schilderwerk deur hout dekkend

140,70 m2 2Buiten schilderwerk koz.& raam hout dekkend

76,80 m2 2Buiten schilderwerk hek metaal

130,08 m2 2Buiten schilderwerk stucwerk (sausen)

86,00 m1 2Buiten schilderwerk betonlateien

Binnenwanden

1,00 pst 2Wandafwerking stucwerk

Vloeren

1,00 pst 2Vloerafwerking coralmat

Binnenkozijnen

130,80 m2 2Kozijnen overige houtsoorten

48,00 st 2Binnendeur overige houtsoorten zonder glas

Binnentrappen

217,80 m2 2Binnentrapafwerking vinyl

76,80 m2 2Binnen traphekwerken metaal

36,00 m1 2Binnen trap metalen buis leuning

Inrichting

24,00 app 2Postkasten

Binnenschilderwerk

48,00 st 2Binnen schilderwerk deur hout dekkend

130,80 m2 2Binnen schilderwerk kozijn & raam hout dekkend

76,80 m2 2Binnen schilderwerk hek metaal

105,00 m2 2Binnen schilderwerk betonvloer (standaard)

36,00 m1 2Binnen schilderwerk buisleuning

Kelderniveau 158,10 m2 2Binnen schilderwerk sauswerk wanden en plafonds

Trappenhuizen 476,10 m2 2Binnen schilderwerk sauswerk wanden en plafonds

3824-12-2014



124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

LocatieElement EhdHvh Conditie

Gas, water en sanitair

1,00 pst 2Gasleidingnet compleet

1,00 pst 2Waterleidingnet compleet

Vuilafvoervoorziening

24,00 app 2Buitenriolering  PVC

24,00 app 2Binnenriolering  PVC

Elektrische-installaties

1,00 pst 2Electra bedrading / algemene bouwdelen

1,00 pst 2Electra schakelmateriaal / algemene bouwdelen

21,00 st 2Electra armaturen binnenlamp

3,00 st 2Electra armaturen buitenlamp

Trappenhuis I 8,00 app 2Deurbel, meld en/of video linstallatie

Trappenhuis II 8,00 app 2Deurbel, meld en/of video linstallatie

Trappenhuis III 8,00 app 2Deurbel, meld en/of video linstallatie

Beveiligingsinstallaties

1,00 pst 2Bliksembeveiliging installatie

Terreinafwerkingen e.d.

125,00 m2 2Betontegels/ grindtegels

6,00 m2 2Stoepen entree metselwerk of tegels

Diversen

1,00 st 1Bevindingen

1,00 st 0Meerjaren onderhoudsplan

1,00 st 0Niet gepland onderhoud

Voor/ achtergevel 1,00 pst 0Steiger en/of hangbakken.

Zijgevels 1,00 pst 0Steiger en/of hangbakken.

3924-12-2014
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TekeningElement Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte Totaal

01 Gevels

Gevelconstructie metselwerk

2,00voorgevel/ achtergevel 0,00 0,00 12,80 1203,2047,00

2,00Zijgevels 0,00 0,00 12,80 273,9210,70

12,00balkons (haaks
metselwerk)

0,00 1,00 12,80 153,600,00

0,00Houten kozijnen -140,70 0,00 0,00 -140,700,00

0,00Kunststof 2013 -246,00 0,00 0,00 -246,000,00

0,00Aluminium -123,75 0,00 0,00 -123,750,00

0,00Kunststof zij en achter
1999

-173,20 0,00 0,00 -173,200,00

m2947,07Totaal

Latei beton

6,00kelders 0,00 0,00 0,00 39,006,50

0,00achter lengte 0,00 0,00 0,00 47,0047,00

m186,00Totaal

Gevelafwerking voegwerk platvol Voor en achtergevel

0,00na aftrek van de
elementen

947,07 0,00 0,00 947,070,00

0,00Zijgevels -255,52 0,00 0,00 -255,520,00

m2691,55Totaal

Luifel compleet

3,00entree's 0,00 0,00 0,00 3,000,00

st3,00Totaal

Hemelwaterafvoer pvc

6,00achtergevel 0,00 0,00 0,00 76,8012,80

m176,80Totaal

Raamdorpel / waterslag
aluminium (gecoat)

24,00Voorgevel 0,00 0,00 0,00 144,006,00

m1144,00Totaal

Gevelafwerking voegwerk platvol Zijgevels

0,00Zijgevels 255,52 0,00 0,00 255,520,00

m2255,52Totaal

02 Balkons

Balkon afwerking EPDM

24,00epdm balkon 2008 4,70 0,00 0,00 112,800,00

8,00Franse balkons zijgevels 1,00 0,00 0,00 8,000,00

m2120,80Totaal
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TekeningElement Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte Totaal

Hekwerk metaal

24,00balkons 3,20 0,00 0,00 76,800,00

m276,80Totaal

03 Buitenkozijnen

Kozijn buiten overige houtsoorten

3,00Balkonkast 1,80 0,00 0,00 5,400,00

9,00balkon achter 1
deur/paneel

8,00 0,00 0,00 72,000,00

21,00glasdeur balkon 1,80 0,00 0,00 37,800,00

24,00kelders voorzijde/
draadglas

0,50 0,00 0,00 12,000,00

27,00kelders achterzijde/
draadglas

0,50 0,00 0,00 13,500,00

m2140,70Totaal

Kozijn buiten kunststof (2013)

24,00voorgevel 2013 5,50 0,00 0,00 132,000,00

24,00voorgevel 2013 4,75 0,00 0,00 114,000,00

m2246,00Totaal

Kozijn buiten aluminium

15,00balkons achter 1997 7,75 0,00 0,00 116,250,00

3,00traphuiskozijn/ dranger 2,50 0,00 0,00 7,500,00

m2123,75Totaal

Entreedeur (overige houtsoorten)

30,00Balkons achter 0,00 0,00 0,00 30,000,00

st30,00Totaal

Deurdrangers buitendeuren

3,00entree's 0,00 0,00 0,00 3,000,00

st3,00Totaal

Kozijn buiten kunststof (1999)

8,00zijgevel 1990 (frans
balkon)

1,80 0,00 0,00 14,400,00

36,00achterkamer 1999 4,30 0,00 0,00 154,800,00

8,00klein in zij 0,50 0,00 0,00 4,000,00

m2173,20Totaal

Kozijn buiten metaal (kader in
beton)

9,00Ronde kozijnen in
trappenhuis

1,00 0,00 0,00 9,000,00

m29,00Totaal
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TekeningElement Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte Totaal

04 Beglazing

Blankglas dubbel

0,00Kunststof voorgevel 196,80 0,00 0,00 196,800,00

m2196,80Totaal

Draadglas enkel

0,00Kelderramen 20,40 0,00 0,00 20,400,00

m220,40Totaal

Blankglas dubbel

0,00Kunststof 1997 99,00 0,00 0,00 99,000,00

m299,00Totaal

Blankglas dubbel

0,00Enkel in houten kozijnen 89,28 0,00 0,00 89,280,00

m289,28Totaal

Blankglas dubbel

0,00Kunststof 1999 138,56 0,00 0,00 138,560,00

m2138,56Totaal

05 Daken

Dakbedekking bitumen

0,002000 bitumen vervangen 0,00 10,70 0,00 502,9047,00

m2502,90Totaal

Randstrook bitumineus

2,00voorgevel/ achtergevel 0,00 0,00 0,00 94,0047,00

2,00Zijgevels 0,00 0,00 0,00 21,4010,70

m1115,40Totaal

Dakrandafwerking aluminium trim

0,00Rondom 0,00 0,00 0,00 115,40115,40

m1115,40Totaal

Overstek volkern / kunststof

2,00voor/achtergevel 0,00 0,50 0,00 47,0047,00

m247,00Totaal

Dakluik zink bekleed

0,00Centraal trappenhuis 0,00 0,00 0,00 0,000,00

st0,00Totaal

09 Buitenschilderwerk

Buiten schilderwerk deur hout
dekkend

30,00balkon en kastdeuren 0,00 0,00 0,00 30,000,00
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TekeningElement Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte Totaal

st30,00Totaal

Buiten schilderwerk koz.& raam
hout dekkend

0,00kozijnen balkons en
kelders

140,70 0,00 0,00 140,700,00

m2140,70Totaal

Buiten schilderwerk hek metaal

24,00balkons achter 3,20 0,00 0,00 76,800,00

m276,80Totaal

Buiten schilderwerk stucwerk
(sausen)

24,00onderzijde balkon 0,00 0,00 0,00 112,804,70

24,00kolom tussen kozijnen
1,8

0,00 0,40 0,00 17,281,80

m2130,08Totaal

Buiten schilderwerk betonlateien

0,00Kelderniveau 0,00 0,00 0,00 86,0086,00

m186,00Totaal

24 Binnenkozijnen

Kozijnen overige houtsoorten

24,00Voordeur 2,35 0,00 0,00 56,400,00

24,00kelder met zijlicht 3,10 0,00 0,00 74,400,00

m2130,80Totaal

Binnendeur overige houtsoorten
zonder glas

24,00voordeuren 0,00 0,00 0,00 24,000,00

24,00kelderdeuren 0,00 0,00 0,00 24,000,00

st48,00Totaal

25 Binnentrappen

Binnen traphekwerken metaal

3,00Staand in trappenhuizen 0,00 2,00 12,80 76,800,00

m276,80Totaal

Binnen trap metalen buis leuning

24,00Trappenhuizen 0,00 0,00 0,00 36,001,50

m136,00Totaal

Binnentrapafwerking vinyl

0,00Trappenhuizen 126,00 0,00 0,00 126,000,00

0,00Kelders (trappen) 15,00 0,00 0,00 15,000,00

24,00Bordessen 3,20 0,00 0,00 76,800,00

217,80Totaal

4324-12-2014
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29 Binnenschilderwerk

Binnen schilderwerk deur hout
dekkend

48,00Voor en kelderdeuren 0,00 0,00 0,00 48,000,00

st48,00Totaal

Binnen schilderwerk kozijn &
raam hout dekkend

0,00voor en kelderdeuren 130,80 0,00 0,00 130,800,00

m2130,80Totaal

Binnen schilderwerk hek metaal

0,00trappenhuizen (staand) 76,80 0,00 0,00 76,800,00

m276,80Totaal

Binnen schilderwerk betonvloer
(standaard)

3,00Keldervloeren 35,00 0,00 0,00 105,000,00

m2105,00Totaal

Binnen schilderwerk buisleuning

0,00Trappen 0,00 0,00 0,00 36,0036,00

m136,00Totaal

Binnen schilderwerk sauswerk
wanden en plafonds

Trappenhuizen

3,00traphuis min kozijnen 0,00 12,50 12,80 480,000,00

0,00min kozijnen -56,40 0,00 0,00 -56,400,00

0,00onderzijde trappen 52,50 0,00 0,00 52,500,00

m2476,10Totaal

Binnen schilderwerk sauswerk
wanden en plafonds

Kelderniveau

0,00aftrek kozijnen -74,40 0,00 0,00 -74,400,00

3,00Kelderwanden 77,50 0,00 0,00 232,500,00

m2158,10Totaal

44 Elektrische-installaties

Electra armaturen binnenlamp

21,00Trappenhuizen 0,00 0,00 0,00 21,000,00

st21,00Totaal

Electra armaturen buitenlamp

3,00Luifels 0,00 0,00 0,00 3,000,00

st3,00Totaal

Deurbel, meld en/of video
linstallatie

Trappenhuis I

8,008app 0,00 0,00 0,00 8,000,00
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124842 • Appartementen
Henriette Roland Holsthof 1-47 • Weesp

TekeningElement Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte Totaal

app8,00Totaal

Deurbel, meld en/of video
linstallatie

Trappenhuis II

8,008app 0,00 0,00 0,00 8,000,00

app8,00Totaal

Deurbel, meld en/of video
linstallatie

Trappenhuis III

8,008app 0,00 0,00 0,00 8,000,00

app8,00Totaal

51 Terreinafwerkingen e.d.

Betontegels/ grindtegels

0,00voortuinen 125,00 0,00 0,00 125,000,00

m2125,00Totaal

Stoepen entree metselwerk of
tegels

3,00Voor trappenhuizen 2,00 0,00 0,00 6,000,00

m26,00Totaal

4524-12-2014
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