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De organisatie van VVE Beheer bestaat uit een aantal afdelingen, die hieronder beschreven 

zijn. Aansluitend vindt u een overzicht van medewerkers en hun contactgegevens. 

 

De afdeling VvE management: 

Op deze afdeling worden ten behoeve van de VvE’s beleidsmatige zaken afgehandeld, wordt 

contact gehouden met de diverse bestuursleden of commissieleden van uw VvE, worden 

vergaderingen voorbereid en uitgeschreven etc. Aan deze afdeling zijn voorts meerdere 

(externe) bouwkundigen verbonden die, al naar gelang de wens van de vereniging, 

inspectiewerk verrichten, bouwtekeningen maken, meerjarige onderhoudsschema’s 

samenstellen, etc. etc. 

 

Servicedesk onderhoud (S.D.O.): 

Uw VvE heeft gekozen voor een takenpakket waarin bouwkundig onderhoud is opgenomen, 

hierdoor staat onze S.D.O. tot uw beschikking. Buiten kantoortijden wordt gebruik gemaakt van 

een telefoonbeantwoorder, één van de medewerkers zal na het inspreken van uw bericht 

aangaande een calamiteit zonodig omgaand contact met u opnemen. Voor spoedeisende 

zaken zelfs 24u per dag. 

 

De financiële administratie: 

De financiële administratie is onderverdeeld in een aantal units: 

Afdeling crediteuren: deze afdeling is verantwoordelijk voor de controle en betaling van  

nota’s die t.b.v. VvE’s betaald dienen te worden. Alles volgens een 

met uw VvE afgesproken protocol. 

Afdeling debiteuren: de bijdragen van leden worden hier geadministreerd, de tijdige 

betaling van de bijdrage door de leden wordt hier bewaakt en zo 

nodig wordt er conform incassoprocedure aangemaand. 

Financieel callcenter: er bestaat, via Portaal 2100, de website van VVE Beheer waar alle 

gegevens van uw VvE te vinden zijn, 24 uur per dag de mogelijkheid 

tot inzage in uw rekeningoverzicht. Heeft u toch nog een vraag? Het 

financieel callcenter is u aangaande vragen over de verschuldigde 

bijdragen graag per e-mail (fincall@vve-beheer.nl) van dienst.  

Afdeling jaarstukken: hier worden door ervaren medewerkers de jaarstukken van de VvE’s 

samengesteld. 

 

De schadeafdeling: 

Op deze afdeling worden verzekeringstechnische schadegevallen behandeld die de VvE  

aangaan. Ook hier staat een select team tot uw beschikking. 

 

Postkamer en ondersteunende diensten: 

De afdeling is o.a. verantwoordelijk voor de facilitaire aangelegenheden en de poststromen  

binnen het bedrijf. 
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Nieuwe VvE’s: 

De administratie van uw VvE wordt hier ingevoerd in het softwarepakket VVE2100, dat speciaal  

voor en door VVE Beheer is ontwikkeld t.b.v. vereniging van eigenaren. Voorts wordt de  

administratie gereed gemaakt voor de aan uw VvE gekoppelde VvE manager. 

 

Portaal 2100: 

Graag attenderen wij u op ons Portaal 2100 (https://portaal.vve-beheer.nl) waar u meer 

informatie vindt over uw VvE, waaronder splitsingakte, huishoudelijk reglement, begroting en 

MJOP. Op de overzichtspagina van uw VvE kunt u in één keer een selectie documenten 

aanvragen die speciaal voor nieuwe leden is samengesteld. Ook uw actuele rekeningoverzicht 

is in Portaal 2100 beschikbaar. 

Is dit uw eerste appartement in een door ons beheerde VvE, dan ontvangt u automatisch een 

brief met aanmeldgegevens voor Portaal 2100. Heeft u die brief niet meer? U kunt in Portaal 

2100 altijd een account aanmaken en uw VvE-lidmaatschap registreren. Een nieuwe brief wordt 

u dan toegezonden. 
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Ons team bestaat momenteel onder andere uit: 

 

VvE Management (telefoonnummer 070 - 399 31 42, kies #1) 

K.A.P. Rosdorff  - VvE manager/ 

Adj. Directeur 

V.A. Jorna      - VvE manager 

Mw. J.A. Schols      - VvE manager 

O. van Leeuwen      - VvE manager 

V.C.M. Persoon      - VvE manager 

M. Bakker      - VvE Manager 

R. van Grol      - VvE Manager 

V. Roumimper      - VvE Manager 

J. Beute        - VvE Manager 

S.P. Kalpoe      - VvE Manager 

M. Pronk       - VvE Manager 

Mw. M. van der Heijde     - VvE Manager 

Mw. J. Vixseboxse      - VvE Manager 

 

Service-Desk Onderhoud (S.D.O.) (telefoonnummer 070 - 399 31 42, kies #1),  

voor calamiteiten 24u 7 dagen, 365 dagen per jaar bereikbaar 

Mw. H. Vink      - S.D.O. medewerker 

Mw. D. Ruijters      - S.D.O. medewerker 

Mw. S. Barnasi      - S.D.O. medewerker 

Mw. S. Frederiks      - S.D.O. medewerker 

Mw. K. Slager      -  S.D.O. medewerker 

M. Scheffers      - S.D.O. medewerker 

Mw. D. de Jong   -   S.D.O. medewerker  

 

Verzekeringen (tel. rechtstreeks 070 - 390 77 56 dagelijks van 10.00 – 15.00 uur) 

mw. M. Molenaar – Hoornweg    - schade 

 

Financiële administratie (tel. rechtstreeks 070 - 390 50 51 ma t/m vr. van 10.00 – 15.00 uur) 

Mw. C. da Cunha-Wiggers          - adm. VvE manager/  

                                jaarstukken vervaardiging 

Mw. N. van der Spek     - cred. administratie VvE's 

Mw. J. Man      - cred. administratie VvE's 

Mw. N. van der Salm     - Algemeen medewerkster 

Mw. N. Blanken      - fin. Callcenter/ teamleider 

Mw. J. Jansz      - fin. Callcenter 

Mw. I. Limberger      - fin. Callcenter 

Mw. I. vd Lubbei      - fin. Callcenter 

Mw. M. Hasert      - Jaarstukken vervaardiging 

Mw. A.T.H.J. Oosterlaken     - Jaarstukken vervaardiging 

Mw. M. de Kok      - Jaarstukken vervaardiging 

J. Molevelt      - Jaarstukken vervaardiging 
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Mw. T. van der Veen     - Jaarstukken vervaardiging 

A. Dhanesar      - Jaarstukken vervaardiging 

Mw. J. van den Berg – Laas     - Mutaties 

Mw. A. Kelai - Mutaties 

 

Nieuwe VvE's 

Mw. I. Suurd-Tuijt      - invoering nieuwe VvE's 

J. de Koning      - contact nieuwe VvE’s 

 

Postkamer en ondersteunende diensten 

Mw. M.S.D. Pattipeilohy     - afdelingshoofd 

D. van Noort      -  medewerker 

Mw. A.P.J. Linnenbank     - medewerker 

 

Receptionist en telefonist 

G.J. Peters 

 

De directie bestaat uit: 

A.F. Hausani,  R. Brinkhuijsen en K.A.P. Rosdorff (adjunct directeur) 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Met onderstaand formulier kunt u de door ons gehanteerde N.A.W.-gegevens bij uw 
appartementseigendom opgeven of wijzigen. Na verwerking van dit formulier stuurt VVE Beheer alle post 
die uw VvE-lidmaatschap betreft, naar het opgegeven adres. Wij verwerken daarom alleen getekende 
formulieren. 
 
Stuur het ingevulde formulier naar VVE Beheer B.V., Antwoordnummer 11002, 2280 VC Rijswijk. 
 

Ondertekening 

Datum  

Handtekening  

Gegevens appartementsrecht 

VvE  

Appartementsadres  

N.A.W.-gegevens eigenaar 

Naam  

Straat  

Huisnummer  

Postcode/Woonplaats  

Land  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

Opmerkingen  
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Indien u uw appartementsrecht zal gaan verhuren, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en 
op te sturen naar VVE Beheer B.V., Antwoordnummer 11002, 2280 VC Rijswijk. 
 

Ondertekening appartementseigenaar 

Datum  

Handtekening  

Gegevens appartementsrecht 

VvE  

Appartementsadres  

Contactgegevens huurder/gebruiker 

Naam  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

Opmerkingen  
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VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18 VVE Beheer B.V. 6 januari 2021
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37 VvE nr: D1907

Te: LEIDEN Overzicht begroting
Pagina 1

Periode boekjaar : 01/07/2019 - 30/06/2020
Periode begroting: 01/07/2019 - 30/06/2020, 144.420,00 (jaarbedrag) (jaarbedrag, status: Actueel)
__________________________________________________________________________________________________ _________________

A (gehele VvE)

Opstalverzekering 6.950,00
Glasverz gehele flat 2.565,00
WA verzekering 1.005,00
Rechtsbijstand verz 840,00
Klein onderhoud 7.500,00
Onderhoud tuin 4.775,00
Schoonmaken 6.255,00
Glazenwassen 3.425,00
Elektriciteit 2.250,00
Water 750,00
Hon. bestuurder, Taak BII 11.629,00
Rente/bankkosten 475,00
Res groot onderhoud 55.750,00
Bestuursaanspr.verz. 0,00
Diversen 1.500,00
Begroot expl saldo A 4.079,00-

_________________

Totaal kostengroep 101.590,00

B (Verwarming)

Onderhoud CV 2.465,00
Brandstof CV 50.000,00
Kosten warmtemeting 2.365,00
Begroot expl saldo B 12.000,00-

_________________

Totaal kostengroep 42.830,00

(geen rekeningen in kostengroep gevonden)

_________________

Totalen 144.420,00

Brahmslaan 255/301, G1/G18; Begroting 01/07/2019 - 30/06/2020 gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:469
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_______________________________________________________________________ __________________________________________

J. Kling Rijswijk, 6 januari 2021
Brahmslaan 295 VvE nr: D1907
2324 AL LEIDEN Pagina 1

Rekeningoverzicht

Relatienummer: 3FX2YD

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

Rek.nr: NL52RABO0162393318 te Rijswijk

Boekjaar: 01/07/2019 - 30/06/2021

Datum Omschrijving Te betalen Betaald Saldo

__________ ______________________________________________________ ______________ ______________ ______________

01/07/2019 Beginsaldo 193,48 193,48-
01/07/2019 Bijdrage juli 2019 193,50 0,02
25/07/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19185 193,50 193,48-
01/08/2019 Bijdrage augustus 2019 193,50 0,02
25/08/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19216 193,50 193,48-
01/09/2019 Bijdrage september 2019 193,50 0,02
25/09/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19247 193,50 193,48-
01/10/2019 Bijdrage oktober 2019 193,50 0,02
08/10/2019 Afrekening Stookkosten 2018-2019 975,22 975,24
25/10/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19277 193,50 781,74
01/11/2019 Bijdrage november 2019 193,50 975,24
25/11/2019 Extra bijdrage IP1 12,20 987,44
25/11/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19308 193,50 793,94
27/11/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19310 130,00 663,94
01/12/2019 Bijdrage december 2019 193,50 857,44
24/12/2019 Extra bijdrage IP2 32,20 889,64
25/12/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19338 193,50 696,14
27/12/2019 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n19340 130,00 566,14
01/01/2020 Bijdrage januari 2020 193,50 759,64
24/01/2020 Extra bijdrage IP3 163,95 923,59
25/01/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20025 193,50 730,09
27/01/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20027 130,00 600,09
01/02/2020 Bijdrage februari 2020 193,50 793,59
12/02/2020 Extra bijdrage IPBR 10000015 13,10 806,69
12/02/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20043 134,44 672,25
25/02/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20056 193,50 478,75
25/02/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20056 134,44 344,31
01/03/2020 Bijdrage maart 2020 193,50 537,81
25/03/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20085 193,50 344,31
25/03/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20085 134,44 209,87

______________ ______________

Transport 2.938,17 2.728,30

Brahmslaan 255/301, G1/G18; J. Kling; Rekeningoverzicht 01/07/2019-30/06/2021 gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:4610
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_______________________________________________________________________ __________________________________________

J. Kling Rijswijk, 6 januari 2021
Brahmslaan 295 VvE nr: D1907
2324 AL LEIDEN Pagina 2

Rekeningoverzicht

Relatienummer: 3FX2YD

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

Rek.nr: NL52RABO0162393318 te Rijswijk

Boekjaar: 01/07/2019 - 30/06/2021

Datum Omschrijving Te betalen Betaald Saldo

__________ ______________________________________________________ ______________ ______________ ______________

Transport 2.938,17 2.728,30

01/04/2020 Bijdrage april 2020 193,50 403,37
25/04/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20116 134,44 268,93
25/04/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20116 193,50 75,43
01/05/2020 Bijdrage mei 2020 193,50 268,93
25/05/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20146 134,44 134,49
25/05/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20146 193,50 59,01-
01/06/2020 Bijdrage juni 2020 193,50 134,49
25/06/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20177 134,44 0,05
25/06/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20177 193,50 193,45-
01/07/2020 Bijdrage juli 2020 193,50 0,05
25/07/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20207 193,50 193,45-
01/08/2020 Bijdrage augustus 2020 193,50 0,05
25/08/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20238 193,50 193,45-
01/09/2020 Bijdrage september 2020 193,50 0,05
16/09/2020 Afrekening Stookkosten 2019-2020 620,49 620,54
25/09/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20269 193,50 427,04
01/10/2020 Bijdrage oktober 2020 193,50 620,54
25/10/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20299 193,50 427,04
26/10/2020 Extra bijdrage IP1 12,53 439,57
01/11/2020 Bijdrage november 2020 193,50 633,07
25/11/2020 Extra bijdrage IP2 33,07 666,14
25/11/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20330 193,50 472,64
01/12/2020 Bijdrage december 2020 193,50 666,14
24/12/2020 Extra bijdrage IP3 163,95 830,09
25/12/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20360 193,50 636,59
28/12/2020 Betaling op NL52RABO0162393318, afschrift n20363 830,09 193,50-
01/01/2021 Bijdrage januari 2021 193,50 0,00

______________ ______________

Totalen 5.703,21 5.703,21

Saldo vooruit betaald per 06/01/2021: 0,00

Brahmslaan 255/301, G1/G18; J. Kling; Rekeningoverzicht 01/07/2019-30/06/2021 gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:4611
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_______________________________________________________________________ __________________________________________

J. Kling Rijswijk, 6 januari 2021
Brahmslaan 295 VvE nr: D1907
2324 AL LEIDEN Pagina 3

Rekeningoverzicht

Relatienummer: 3FX2YD

VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18
Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37

Rek.nr: NL52RABO0162393318 te Rijswijk

Boekjaar: 01/07/2019 - 30/06/2021

Heeft u vragen?
E-mail: fincall@vve-beheer.nl

Telefoon: 070 390 50 51 (op werkdagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur)

Brahmslaan 255/301, G1/G18; J. Kling; Rekeningoverzicht 01/07/2019-30/06/2021 gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:4612
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VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18 VVE Beheer B.V. 6 januari 2021

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37 VvE nr: D1907

Te: LEIDEN Verdelingen en bijdragen

Pagina 1

Verdeling voor boekjaar: 01/07/2019 - 30/06/2020
Prolongatie: Per maand, geldend voor de periode: 01/07/2019 - 30/06/2020

Kostengroep Begroting
_______________________________________________ ______________

Totaal A, (gehele VvE) 101.590,00

Totaal B, (Verwarming) 42.830,00

Totaal C, (reserve) 0,00

______________

144.420,00

Appartement Aandeel Kostengroep Per boekjaar Per maand
________________________________________ _________________ ________________________ ______________ ______________

G 1-G 2-G 4-G 5-G 6-G 7-G 9-G 10 4/1466 A (gehele VvE) 277,19 23,10

G 11-G 12-G 14-G 15-G 16-G 19

G 22-G 23-G 24-G 26-G 27-G 28

G 29-G 31-G 32-G 33-G 34-G 36

G 37 (27st.)

______________ ______________

Bijdrage volgens begroting 277,19 23,10

G 3-G 8-G 13-G 17-G 18-G 20-G 21 3/1466 A (gehele VvE) 207,89 17,32

G 25-G 30-G 35 (10st.)

______________ ______________

Bijdrage volgens begroting 207,89 17,32

2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 23/1466 A (gehele VvE) 1.593,84 132,82

26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46 247/14528 B (Verwarming) 728,18 60,68

48-255-257-259-261-263-265-267 247/14528 C (reserve) 0,00 0,00

269-271-273-275-277-279-281-283

285-287-289-291-293-295-297-299

301 (48st.)

______________ ______________

Bijdrage volgens begroting 2.322,02 193,50

Brahmslaan 255/301, G1/G18; Verdeling en bijdragen 01/07/2019 - 30/06/2020 gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:4613
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VvE: Brahmslaan 255/301, G1/G18 VVE Beheer B.V. 6 januari 2021

Joseph Haydnlaan 2/80, G19/G37 VvE nr: D1907

Te: LEIDEN Verdelingen en bijdragen

Pagina 2

Verdeling voor boekjaar: 01/07/2019 - 30/06/2020
Prolongatie: Per maand, geldend voor de periode: 01/07/2019 - 30/06/2020

Appartement Aandeel Kostengroep Per boekjaar Per maand
________________________________________ _________________ ________________________ ______________ ______________

50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-70 14/1466 A (gehele VvE) 970,16 80,85

72-74-76-78-80 (16st.) 167/14528 B (Verwarming) 492,33 41,03

167/14528 C (reserve) 0,00 0,00

______________ ______________

Bijdrage volgens begroting 1.462,50 121,87

______________ ______________

Totaal bijdragen 144.420,00 12.034,82

Brahmslaan 255/301, G1/G18; Verdeling en bijdragen 01/07/2019 - 30/06/2020 gebruiker jeffreykling datum 06-01-2021 17:4614
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Conditie

1. Algemeen

Opdrachtgever: WE Beheer BV.
Postbus 1192
2280 CO RIJSWIJK
Tel: 070 - 3993142
Fax: 070 - 3988760

Object: Appartementencomplex "Brahmslaan/
Joseph Hydnlaan"
gelegen aan de Brahmslaan 255 Urn 301 en
Joseph Hydnlaan 2 Urn
80
te Leiden

Adviseur: SOZ Vastgoed Beheer B.V.
Postbus 52126
2505 CC Den Haag
Tel: 070 - 4044546
Fax: 070 - 4044949

Opdracht: Onderhoudsinspectie en rapportage betreffende
de gemeenschappelijke bouwdelen.

Opname: mei/juni 2007

Opname door: ing. R. Oeremaux
E. M. Oeremaux
J. F. Voogt

(authorisatie)
(metrage)
(uitwerking)
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Conditie

2. Opdracht en verwerking.

"SDZ Vastgoed Beheer B.V." heeft de opdracht gekregen om de meerjaren onderhoudsplanning/-
begroting betreffende het appartementencomplex "Brahmslaan Joseph Haydnlaan", gelegen aan de
Brahmslaan 255-301 en Joseph Haydnlaan 2-80 te Leiden op te stellen. Om tot een goede opname te
komen, is het woongebouw geTnspecteerd en deze inspectie is vertaald in een meerjarenplanning
onderhoud. Verwerking van de gegevens kan tevens in een meerjaren onderhoudsprogramma worden
opgenomen. Het programma kan, indien gewenst, jaarlijks worden bijgesteld door SDZ Vastgoed
Beheer B.v. Het betreft een appartementencomplex met vier bouwlagen en een
appartementencomplex met twee bouwlagen. Het gehele complex verkeert in een redelijke
bouwkundige staat van onderhoud. Er zijn echter diverse aspecten zoals het betonwerk, het
schilderwerk en diverse onbeschermde kozijnen, welke binnen afzienbare tijd aandacht behoeven,
teneinde verdere schadeontwikkeling/gevolgschade te voorkomen. Het onderhoud aan de
onbeschermde kozijnen is niet uitgebreid meegenomen in deze rapportage aangezien voor vervanging
reeds vergunning is aangevraagd.
Deze rapportage heeft betrekking op alle 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 niet meegenomen. Alle onderdelen in
deze onderhoudsrapportage zijn apart benoemd middels een van de 9 hoofdstuklbouwdeelnummers en een
subnummer voor het betreffende onderdeel. De codering is opgebouwd volgens de nationale
beoordelingsrichtlijn van het Algemene Woning Keuring.

Alle schilderwerkzaamheden worden in een aparte begroting weergegeven. Te weten een
hoeveelhedenlijst en een controlelijst.
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.
De gebreken zijn aangegeven middels een conditioneringcode, welke als volgt is onder te verdelen.

Toelichting conditieomschrijvingen in verhouding tot de zogenaamde reële "nullijn" van een complex.
De conditie van bouwdelen (bouwdeelgroepen en gebouwen) wordt aangegeven met een
zespuntsschaal. 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 5.
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Conditie

Conditie 1

Algemeen:

Functioneel:

Veroudering:

Basiskwaliteit:

Conditie 2

Algemeen:

Functioneel:

Veroudering:

Basiskwaliteit:

Conditie 3

Algemeen:

Functioneel:

Veroudering:

Basiskwaliteit:

Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit

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.

Duidelijke ernstige en tamelijk ernstige gebreken, ontstaan door veroudering, mogen
niet voorkomen. Zeer incidenteel kunnen tichte 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.

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, alsmede een gedegen vakkundige uitvoering/montage. Zeer incidenteel
wordt een goede uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen.

Nieuwbouwkwaliteit met eerste tekenen van veroudering.

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.

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.

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.

Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen

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.

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.

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 duurzame reparaties kunnen regelmatig voorkomen. Ook kunnen
plaatselijk reparaties worden aangetroffen die slecht zijn uitgevoerd en/of zijn
uitgevoerd met minder geschikte middelen.
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Conditie

Conditie 4

Algemeen:

Functioneel:

Veroudering:

Basiskwaliteit:

Conditie 5

Algemeen:

Functioneel:

Veroudering:

Basiskwaliteit:

Conditie 6

Algemeen:

Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep

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 de afgelopen paarjaar
incidenteel op beperkte schaal hebben voorgedaan naar aanleiding van veroudering
van materialen en/of constructies.

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.

Het werk is als zeer matig te typeren. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp
en/of uitvoering kunnen incidenteel reeds functionele gebreken zoals lekkages
veroorzaken en/of hebben veroorzaakt.

Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden en heeft het
element zeer duidelijk in zijn greep.

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 de afgelopen paar jaar duidelijke
regelmaat op beperkte schaal hebben voorgedaan.

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.

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.

Een zodanige slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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Conditie

Ç,orrectief onderhoud :

Tevens wordt er aangegeven of het onderhoud correctief, preventief of vervangend betreft.

freventief onderhoud :

~ervangend 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.
Deze onderhoudsactiviteiten moeten periodiek worden uitgevoerd
teneinde de betreffende bouwdelen in stand te houden. Dit kunnen ook
verbeteringen betreffen.
Deze onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd als het betreffende
bouwdeel of de installatie het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

Toelichting percentage gebreken ten opzichte van het geheel.

Incidenteel voorkomend
Plaatselijk voorkomend
Regelmatig voorkomend
Aanzienlijk voorkomend
Algeheel voorkomend

<2%
2-10 %
10- 30 %
30-60 %
>60%

Voor de begroting geldt dat:

o de kosten m.b.t. de Arbo-wetgeving meegenomen zijn voor zover bekend;
o alle bedragen genoemd in deze rapportage inclusief BTW zijn, tenzij specifiek aangegeven;
o de kosten gebaseerd zijn op prijspeil datum rapport voor het eerste begrotingsjaar, de

daarop volgende jaren zijn doorgerekend volgens de daartoe geldende indexering;
o 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.

Toelichting Gemodificeerde NI-Sfb bouwdeelcodering
Code bouwdeel omschrijving

1. FUNDERINGEN
2. RUWBOUW
3. AFBOUW
4. AFWERKINGEN
5. INSTALLATIES WERKTUIGKUNDIG
6 INSTALLATIES ELECTRA
7. VASTE VOORZIENINGEN
8. LOSSE INVENTARIS
9. TERREIN
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Conditie

2. (boeidelen & overige)

1 BOEIDELEN
De boei boorden van de hoog- laagbouw zijn afgewerkt met dekkend schilderwerk op multiplex
panelen en verkeren over het algemeen in redelijke tot goede staat van onderhoud. Er zijn voor zover
visueel waarneembaar geen noemenswaardige defecten geconstateerd. Normaal onderhoud volgens
cyclus om de circa 6 jaar.

Herstelwerkzaamheden (cyclus) hout gedekt:

het verwijderen van loszittende verflagen en ondeugdelijke lagen;
het controleren van de ondergrond;
het (indien noodzakelijk) vervangen/verwijderen van defecten tot aan de gezonde kern;
het (indien noodzakelijk) plaatsen van nieuw houtwerk;
het wassen van de oude verflagen met verdunde ammonia;
het schuren en gronden van alle kaal gekomen plekken;
het geheel schuren, uitstoppen en spaarzaam plamuren;
het schuren van de reparaties en het geheelovergronden;
het geheel licht schuren en afschilderen met dekverf;
het vernieuwen van het hang- en sluitwerk waar noodzakelijk.

Een post voor het schilderwerk van de boeidelen opgenomen in de begroting.

Jaar gewenste uitvoering schilderwerk 2007 - 2008
Soort onderhoud Correctief/preventief
Eventueel gelijktijdig met Overig schilderwerk

Hoeveelheden Schilderwerk = (zie begroting)
Cyclus uitvoering schilderwerk Circa 6 jaar
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Conditie

2. (gevels)

4-5 VOEG- EN METSELWERK
Het gevel metselwerk van het complex verkeert met name ter plaatse van de bovenste verdieping in
een matige staat van onderhoud, er zijn plaatselijk voorkomend schades zoals scheuren- en of
afbrokkelend metselwerk aangetroffen.
Tevens vertoont de bovenste bouwlaag van de kopgevels verzanding en/of uitvallend voegwerk. Er
wordt aanbevolen het voegwerk van de kopgevels na plaatselijke reparaties van het steenwerk geheel
te vervangen. Ondanks dat algehele vervanging van het voegwerk natuurlijk beter is voor de staat van
onderhoud en het aanzicht van het complex is een algehele vervanging van het voegwerk van het
complex, na eventuele tussentijdse plaatselijke reparatie, niet direct noodzakelijk.
De "normale" vervuiling van de gevels, welke veroorzaakt wordt door weersinvloeden en
oxidatieaanslag, kan niet worden verwijderd middels het normaliter, onder gepaste druk, technisch
reinigen van de gevel. Het is natuurlijk mogelijk om de gevels middels hoge druk stoom te reinigen of
het geheel aan steenwerk te stralen. Echter, aangezien het reinigen middels hoge druk stoom een
aanzienlijke kostenpost betreft en dit gezien de huidige staat van het metsel- en voegwerk geen
prioriteit heeft, zal dit enkel en alleen een esthetische beweegreden kunnen zijn. Bovendien zijn er
andere zaken welke wellicht een hogere prioriteit hebben.
Het stralen van de gevel komt evenals het behandelen met zuurhoudende producten het voeg- en
steenwerk namelijk niet ten goede.
De gevels zullen dan wellicht geheel opnieuw dienen te worden gevoegd, met dien verstande dat de
steen kapot wordt gestraald en dat bij de gevels met een terugkerende cyclus van 8 jaar opnieuw een
hydrofobeerlaag (= waterkerende beschermlaag) zal moeten worden aangebracht.
Dit is een afweging die op termijn opnieuw zal dienen te worden bekeken.

Het voeg- en metselwerk is ter plaatse van de aanhechting met het betonwerk regelmatig voorkomend
gescheurd en/of weggedrukt. De betreffende gebreken en doen afbreuk aan het aanzicht van het
complex.
Door het uitzetting- coëfficiënt van het beton, drukken de verschillende elementen tegen elkaar aan.
Mede als gevolg hiervan ontstaat scheurvorming. Het verdient aanbeveling de voeg en het steenwerk
ter plaatse van het beton open te halen en deze dicht te zetten middels een elastische kit. Op deze
wijze kunnen de verschillende elementen werken zonder dat dit zichtbaar is en zonder dat er
scheurvorming ontstaat aan de omliggende bouwdelen. Indien de scheurvormingen worden hersteld
conform bestaand zonder het creëren van extra ruimte tussen de verschillende bouwdelen zullen deze
binnen afzienbare tijd weer terugkeren.
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Conditie

Het verdient aanbeveling de
scheurvormingen open te halen en
dicht te zetten met een flexibele
voegafdichting

Het betreft een thermisch scheurvlak, dit wordt veroorzaakt door het uitzetten en krimpen van het
gevelvlak. Bij een gevelhoek of muursprong dient, afhankelijk van het soort materiaal en afmetingen
van de gevel, een dilatatie te worden aangebracht. Hiervoor wordt bij een muursprong meestal 2 tot
maximaal circa 3 steenlengtes aangehouden. (bij bovenstaande situatie betreft het een halve steen)
Doordat de verschillende gevelvlakken onafhankelijk kunnen werken, geeft een dilatatie de gevel de
ruimte om uit te zetten zonder scheurvorming.
De gebreken dienen binnen een afzienbare tijd te worden verholpen omdat anders de schade aan het
metselwerk zal toenemen met het logische gevolg dat de herstelkosten ook zullen toenemen.
Er wordt een post opgenomen voor het plaatselijk herstellen van enkele defecten. Tevens wordt er een
reserveringspost opgenomen dat zodra al het voegwerk dient te worden vervangen, dit ook als zodanig
in één keer te (kunnen) laten uitvoeren. De gevels zullen dan in eenzelfde goede staat van onderhoud
verkeren zodat eventuele plaatselijke reparatiestukken niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. (zgn.
referentiepunt)

Herstelwerkzaamheden/aanbrengen verbeteringen:

het verwijderen van losse delen en het openhalen van de lintvoegen ter plaatse van
het betonwerk;
het ophakken van het steenwerk ter plaatse van de aansluiting gevel/betonwerk;
het geheel stof- en vetvrij maken en een rugvulling aanbrengen;
het (indien noodzakelijk) aanbrengen van een primer;
het repareren/inboeten van steen- en voegwerk conform bestaand;
het dichtzetten van de voegen middels een elastisch houdende kit in een kleur naar
keuze.

Herstelwerkzaamheden gevelmetselwerk algemeen:

het "stralen" van de gevels;
het verwijderen van kramerijen en/of beplantingen;
het uithakken en verwijderen van gescheurde bakstenen en losgekomen voegwerk;
het schoonmaken van uittandingen en het inboeten met nieuwe bakstenen conform
bestaand;
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Conditie

het schoonspoelen van de voegen met behulp van water;
het aanbrengen van het voegwerk (na voldoende droging) conform bestaand;
het voegwerk zonodig beschermen tegen verbranding door nathouden;
het waterafwijzend behandelen van de gevels.

Herstelwerkzaamheden thermische scheurvorming muureinde:

het aanbrengen van een dilatatie voeg aan de binnenzijde van de gevel;
het buiten spouwblad dient door en door te worden ingezaagd/ingeslepen ter plaatse
van de reeds ontstane scheur; (meestal op circa 20 cm' vanaf einde gevelvlak)
waar nodig het uithakken en verwijderen van gescheurde voeg- en baksteenresten;
het schoonmaken van uittandingen en inboeten met nieuwe bakstenen conform
bestaand;
Het aanbrengen van het voegwerk conform bestaand;
het aanbrengen van een rugvulling;
het geheel dient te worden dichtgezet met een elastische gevelkit, in kleur naar keuze

Een post voor het tussentijds, plaatselijk repareren van scheurvormingen e.d, is meegenomen
in de begroting.

Een post voor het voegen van enkele stukken gevels is opgenomen in de begroting;

Een (aanvullende) post is opgenomen in de begroting voor het opnieuw voegen van de gevels.

Jaar gewenste uitvoering plaatselijk 2008·2014
herstel/vervangen voegwerk kopgevels
Soort onderhoud Correctief/Preventief
Eventueel uitvoering gelijktijdig met Alle voorkomende

werkzaamheden/schilderwerk
Metselwerk (bruto maten incl kozijnen) Laagbouw = 508 m2

Hoogbouw = 1680 m2
Schoorstenen (hoogbouw) = 29 m2

Cyclus uitvoering herstel Circa 1 a 6 jaar
Jaar gewenste uitvoering algehele
vervanging of reiniging Nader te bepalen

Verzanding van het
voegwerk ter plaatse van
de kopgevels
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Conditie

2 RAAMDORPELSTENEN
Het voegwerk van de raamdorpelstenen verkeert eveneens in een slechte staat van onderhoud. Het is
raadzaam tijdens de eerstvolgende werkzaamheden aan de gevel (bijvoorbeeld tijdens
schilderwerkzaamheden en/of werkzaamheden aan de kozijnen) direct de voegen van de
raamdorpelstenen opnieuw te laten voegen en eventuele defecte tegels te laten vervangen. Door het
clusteren van de werkzaamheden kan er worden bespaard op steigerkosten.

Herstelwerkzaamheden raamdorpelstenenltegelwerk:

het uitkrabben van de voegen tot voldoende diepte;
het vervangen van defecte tegels (indien noodzakelijk);
het nazien van los- en scheef liggende tegels deze zekeren en het geheel opnieuw inwassen;
het geheel voldoende uitwassen en naspoelen teneinde "cementsluier" te voorkomen;

Een post voor het tussentijds opnieuw voegen van de raamdorpelstenen is opgenomen in de
begroting.

Jaar gewenste uitvoering 2008 - 2009
Soort onderhoud Correctief
Eventueel uitvoering gelijktijdig met Schilderwerkzaamheden
Cyclus uitvoering herstel Circa 10 jaar
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Conditie

Graffiti vervuiling op de gevel,

Ter plaatse van de kopgevel is incidenteel voorkomend een muurvlak beklad hetgeen afbreuk doet aan
het aanzicht en de economische waarde van het complex. Bovendien wordt door het tussentijds
verwijderen van de bekladding het voegwerk beschadigd welke tussentijds hersteld dient te worden.
Teneinde de ontoelaatbare bekladding te verwijderen zijn er in principe drie systemen, permanent, semi-
permanent en zelfopofferend (op zetmeel basis)

1 Permanent is een harde 2 componenten 3-laags coating aangebracht die zeer zichtbaar is (afschrikkend
effect) Deze coating is erg lastig aan te brengen in Nederland gezien de klimatologische omstandigheden,
en is niet of nauwelijks meer van de gevel te verwijderen.

2 Zelfopofferend heeft als nadeel dat de coating afgebroken wordt door UV-licht en weersinvloeden en
daardoor onderhouden (ongeveer elke 3 maanden) dient te worden om een goede werking te garanderen
daarbij is de werking lang niet altijd optimaal (heet water doet de zetmeel zwellen waardoor de graffiti los
zou komen van de ondergrond). Onze ervaringen hiermee zijn slecht te noemen.

3 Een semi-permanent systeem is in onze ogen de beste oplossing. De coating is nauwelijks zichtbaar en
blijft gedurende lange tijd zijn werking doen. Een eventuele graffiti is met eenvoudige middelen te
verwijderen waarna de "coating" weer dient te worden hersteld.

In alle gevallen dient bovenliggend metselwerk te worden geïmpregneerd om te voorkomen dat water
achter de coating kan komen wat vaak een melkachtige witte waas geeft. Alleen wanneer er een kering is
aangebracht (betonband, geveldrager, DPC-folie) in de gevel kan dit achterwege blijven.

Voorbeeld
van een milieu vriendelijke anti
graffiti coating. De bekladding kan
eenvoudig worden verwijderd
zonder dat het onderliggende voeg-
en steenwerk wordt beschadigd.
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Conditie

Om ontoelaatbare bekladding van elementen en het opgaande metselwerk tegen te gaan is
het mogelijk, zoals reeds genoemd, een transparante coating aan te brengen.
Voor verwijdering van de graffiti is het mogelijk een zogenaamd onderhoudscontract af te sluiten met
de garantie dat alle bekladding binnen 24 uur na melding zal worden verwijderd.
Wellicht wordt een en ander ontmoedigd door acties in deze hoedanigheid.

Herstelwerkzaamheden bekladdingen:

het geheel dient te worden afgespoten met een hogedrukreiniger (onder gepaste druk) zodat
ondeugdelijke lagen kunnen worden verwijderd, zonodig een algen-dodendpreparaat toevoegen;
het dichtzetten van naden en kieren met een elastische kit;
het aanbrengen van een beschermlaag/anti graffitilaag.

Een terugkerende post voor het verwijderen van de bekladding is opgenomen in de begroting.

2. (balkon en overige flexibele voegafdichtingen)

De betoncoating van de laagbouw vertoont vervuiling hetgeen bij regen gladheid veroorzaakt en
uitglijden in de hand werkt. Tevens zijn de dilatatie voegen in de vloer verouderd en plaatselijk
gescheurd en/of vertonen deze onthechting. Aangezien de toplaag enigszins verouderd is het
raadzaam om na reiniging de vloer opnieuw te behandelen met een coating conform bestaand.
(indien deze met een verkeerde coating systeem wordt behandeld kunnen er spanningsvelden
ontstaan waardoor de lagen onderling hechting verliezen)

Herstelwerkzaamheden dilataties:

het verwijderen van oude kitresten;
het aanbrengen van een rugvulling;
het geheel stof en vetvrij maken;
het geheel dichtzetten met een elastische houdende kit.
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Conditie

Tijdens de opname zijn er diverse balkonvloeren geïnspecteerd. De coating van de balkonvloeren
verkeren, voor zover visueel waarneembaar, in een redelijk tot goede staat van onderhoud. Verwacht
wordt dat vervanging van de toplaag buiten het gestelde begrotingstermijn valt.
Ondanks het feit dat direct onderhoud aan de galerij vloer, met uitzondering van het reinigen, niet
direct noodzakelijk wordt geacht is het mogelijk, met der tijd, een meerlaagse coating aan te brengen.

Advies galerijvloeren:

Alvorens een coating systeem kan worden aangebracht, dient de ondervloer door middel van
afkloppen te worden gecontroleerd op losliggende, gebarsten en/of holklinkende delen. Eventuele
losliggende delen dienen te worden verwijderd, de ondergrond stofvrij maken, primeren en de vloer
middels een cementgebonden mortel uitvlakken conform bestaand (eventuele huidige
afschotproblemen blijven bestaan tenzij dit op aanvraag wordt uitgevlakt).
De gehele vloer dient vervolgens te worden opgeschuurd waarna een blanke primer wordt
aangebracht. Vervolgens wordt door middel van een "nat op nat" methode de tweede laag
aangebracht met "flakes".
Gezien het feit dat de dilataties onderhavig zijn aan weersinvloeden en slijtage wordt de levensduur
van huidige dilataties tussen de betonvloeren geschat op circa 2 tot maxA jaar. De mogelijkheid
bestaat om de levensduur van de dilataties na vernieuwing te verlengen door het toepassen van RVS
overbruggingstukken ter plaatse van de onderbrekingen.

Een post voor het vervangen van de kitvoegen is opgenomen in de begroting.

Een post voor het aanbrengen van een meerlaagse Polyurethaan coating is opgenomen in de
begroting.

Jaar gewenste uitvoering aanbrengen
meerlaagse coating e.d. 2011 - 2012
Soort onderhoud Preventief
Eventueel aelijktijdig met Overia werkzaamheden
Cyclus uitvoering kitvoegen Circa 8 a 10 jaar
Cyclus uitvoering meerlaagse coatina Circa 15 a 18 iaar
Hoeveelheden Zie schildersbegroting

2 (overig betonwerk)

4 Rondom het complex bevinden zich diverse betonnen elementen waaronder de in gevel doorlopende
balkonvloeren en betonnen portiekluifels. De betonnen bouwdelen zijn behalve dat deze als visuele
onderbreking, onderdeel van de beoogde bouwstijl uitmaken, als een dragend onderdeel in het
metselwerk en van de constructie aan te merken.
Plaatselijk voorkomend is er zichtbare scheurvorming en/of afbrokkeling geconstateerd van de diverse
betonnen elementen. De gebreken dienen binnen een afzienbare tijd te worden verholpen omdat
anders de schade aan het betonwerk en metselwerk zullen toenemen met het logische gevolg dat de
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Conditie

herstelkosten ook zullen toenemen. Bovendien doen de gebreken met name ter plaatse van de luifels
afbreuk aan het aanzicht van het complex.
Het euvel van de scheurvorming ontstaat veelal als gevolg van een te geringe betondekking, door het
werken van de wapening onder invloed van temperatuurwisselingen, biedt het beton onvoldoende
bescherming en oxideert de wapening. Door de oxidatie ontstaat aanzienlijke volumevermeerdering
van het wapeningstaal en wordt het betonnen oppervlak door de spanningen weggedrukt.

Herstelwerkzaamheden betonelementen :

het geheel ontdoen van ondeugdelijke lagen door middel van hogedruk reiniging;
(hierbij zonodig een algdodend preparaat toevoegen)
het verwijderen van loszittend en afbrokkelend beton door middel van afkloppen en
vervolgens uithakken waar noodzakelijk;
het rondom vrij hakken van het roestend wapeningsstaal/achterliggend staalwerk;
het achterliggende staalwerk controleren op draagvermogen;
het (indien noodzakelijk) corrigeren van achterliggend staalwerk;
het corrigeren van de wapening waar nodig;
het ontroesten en tweemaal primeren met roestwerend middel van de wapening;
het stofvrij maken en behandelen met hechtprimer van de ondergrond;
het herstellen van reparatieplekken met krimparme mortel conform bestaand
(indien nodig dient een bekistingsmal gebruikt te worden);

Ter plaatse van de luifels is geconstateerd dat de HWA afvoeren verstopt zitten. Wanneer er
reparatiewerkzaamheden aan de luifels plaatsvinden is het raadzaam direct de HWA's na te zien op
defecten. Indien de afvoeren blijven verstoppen door bladeren en dergelijke is het wellicht zinvol direct
grotere afvoeren te plaatsen en de afvoeren direct te voorzien van boldraadroosters.
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Conditie

Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, is het aan te raden het geheel aan betonnen elementen en
dergelijke van een uniforme coatinglaag te voorzien. (in een kleur naar keuze)
Het voordeel hiervan is dat de verrichte reparaties nauwelijks meer zichtbaar zijn, aanhechting van
vuil minder snel plaatsvindt en het complex een uniform geheel heeft.
Het (opnieuw) coaten van de betreffende betonnen onderdelen heeft echter alleen functie als de
noodzakelijke reparaties zoals voorgesteld ook zijn uitgevoerd.

Herstelwerkzaamheden schilderwerk plafonds/diktekanten en betonnen elementen (coating):

het geheel ontdoen van ondeugdelijke lagen door middel van (gepaste) hogedruk
reiniging;
het geheel aan losse delen van de oude coatinglaag verwijderen
(door middel van afsteken) om zo "eilandvorming" te voorkomen;
het stofvrij maken en behandelen met hechtprimer van de ondergrond;
het geheel 2x afwerken met een 2 componenten dampdoorlatende coating.

Een post voor het herstellen van de betonschades is opgenomen in de begroting.

Een post voor het coaten van al het betonwerk is opgenomen in de begroting.

Jaar gewenste uitvoering herstel 2008 - 2009
Soort onderhoud Correctief/preventief
Eventueel uitvoering gelijktijdig met schilderwerkzaamheden
hoeveelheden Zie schildersbegroting
Cyclus uitvoering herstel Circa 10 jaar
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Conditie

3. (hekwerken & overige stalen delen)

4/5 De stalen hekwerken, verkeren algeheel voorkomend door vervuiling en door plaatselijk voorkomend
corroderen van onder andere de bevestigingsmiddelen in een matige staat van onderhoud. Het
corrodatie -proces kan niet geheel worden gestopt, echter kan het wel worden vertraagd door de
hekwerken geregeld te laten schilderen c.q. bij te houden. Het verdient aanbeveling stalen delen
welke in een ver stadium van corrodatie verkeren geheel te vervangen.

Herstelwerkzaamheden corroderende stalen delen:

het (indien noodzakelijk) verwijderen van elementen welke in een ver gevorderd
stadium van corrodatie verkeren;
het verwijderen van loszittende en slechte verflagen;
het geheel roterend schuren;
het reinigen, ontvetten en opruwen van oude verflagen en kaal gekomen delen;
het geheel aan kaal gekomen onderdelen 2 maal primeren;
het geheel licht opschuren en dekkend afschilderen met tenminste twee lagen dekverf;

Een post voor het schilderwerk op staal is opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting.

Jaar gewenste uitvoering herstel 2008 -2009
Soort onderhoud Correctief
Eventueel uitvoering gelijktijdig met Overige schilderwerkzaamheden
hoeveelheden Zie schilders begroting
Cyclus uitvoering herstel Circa 6 jaar

3. (kozijnen)
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Conditie

De kozijnen zijn onder te verdelen in individuele en gemeenschappelijke kozijnen. Het merendeel van
de kozijnen zijn vervaardigd middels hout. De in hout uitgevoerde kozijnen vertonen plaatselijk
voorkomend defecten zoals een te hoog vochtigheidsgehalte. (=houtrot) Tevens wordt er opgemerkt
dat het schilderwerk algeheel voorkomend gebreken vertoont zoals afkrijten, kale delen en/of
afbladderen van de verflaag.
Om het houtwerk weer in een goede staat van schilderonderhoud te kunnen krijgen en om te kunnen
schilderen zonder dat er nadien mogelijk klachten ontstaan, dient men rekening te houden met een
aanzienlijke post voor onder andere het saneren en gangbaar maken van de draaiende delen.
Om alles goed in kaart te kunnen brengen, is het aan te raden alle woningen te inspecteren alvorens
te gaan schilderen.
Het voordeel van een algehele inspectie of een ronde met een opmerkingenformulier is dat eventuele
stelposten en/of meerwerkzaamheden grotendeels van de schilderwerkofferte kunnen worden
uitgesloten. Bovendien kunnen dan per woning de mogelijke gebreken betreffende het hang- en
sluitwerk en gebreken aan kitvoegen worden aangegeven. Hierbij dient dan ook te worden gekeken
naar de gangbaarheid van alle draaiende delen. Bij een te kleine omtrekspeling van de draaiende
delen bestaat namelijk de kans dat na een schilderbeurt deze onderdelen gaan klemmen.
Bijgaand aan alle informatie aangaande het houtwerk, kan er een verftechnisch advies worden
aangevraagd waarin de gebreken en de herstelmethodiek direct kunnen worden meegenomen. Aan
de hand van het verftechnisch advies met de in de rapportage bijbehorende hoeveelheden kunnen
dan offertes worden aangevraagd waarbij, zoals reeds genoemd, meerwerkposten zoveel mogelijk
kunnen worden uitgesloten en door de schildersbedrijven wellicht scherper zal worden afgeprijsd.

Ondanks het feit dat de kozijnen na intensieve sanering kunnen worden opgeknapt verdient, gezien
de huidige staat van onderhoud, het aanbeveling de kozijnen te vervangen middels kunststof.
(vergunning voor het vervangen van de houten kozijnen is reeds aangevraagd)
Kunststof is een onderhoudsarm product hetgeen inhoud dat, teneinde verkleuring door
vuilaanhechting te voorkomen, de kozijnen om de circa 5 jaar dienen te worden gereinigd en zonodig
dienen te worden bescherm middels het aanbrengen van een wasproduct.
Omdat men voornemens is de kozijnen te vervangen is er geen post opgenomen in de begroting. De
hoeveelheden zijn wel weergegeven, zodat de hoeveelheden van de kozijnen, indien gewenst, later
kunnen worden omgezet. (strekkende m' kozijn blijft hetzelfde)

GARAGEDEUREN & GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANGSDEUREN
De garagedeuren en kozijnen zijn uitgevoerd in hout. Deze verkeren plaatselijk voorkomend in een
matige tot slechte staat van onderhoud. Voor de garage deuren en kozijnen geldt hetzelfde als de
overige houten kozijnen. Alvorens er kan worden geschilderd dient een en ander grondig te worden
gesaneerd.
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Conditie

Herstelwerkzaamheden schilderwerk algemeen hout gedekt:

het verwijderen van loszittende verflagen en ondeugdelijke lagen door middel van
schrappen en/of branden;
het (indien nodig) verwijderen van het houtwerk met een te hoog vochtigheidsgehalte
tot aan de gezonde kern;
het (indien nodig) vervangen van defecte elementen en nakijken van de
omtrekspelingen en het hang- en sluitwerk;
het wassen van de oude verflagen met een reinigingsmiddel;
het schuren en gronden van alle kaal gekomen plekken, open naden, verstekken en
gaten vervolgens geheel uitschrappen;
het geheel schuren, uitstoppen en/of spaarzaam plamuren;
(windowcare of soortgelijk product)
het schuren van de reparaties en het geheelovergronden;
het geheel licht schuren en afschilderen met dekverf.

Herstelwerkzaamheden schilderwerk stalen delen:

het geheel reinigen onder gepaste hoge druk;
het ontroesten ( waar noodzakelijk) en 2 maal primeren van eventuele corroderende
delen;
het vervangen van elementen welke te ver zijn aangetast;
het reinigen, ontvetten van kaal gekomen delen;
het geheel licht opscheuren en afschilderen met twee lagen dekverf.
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Conditie

Een post voor het saneren en schilderen van de kozijnen (=resterend na vervanging) is
opgenomen in de begroting.

Een post voor het schilderen van stalen delen is opgenomen in de begroting.

Jaar gewenste uitvoering
schilderwerk 2007 -2008
Hoeveelheden Zie schilders begroting

Cyclus uitvoering schilderwerk Circa 6 jaar
Soort onderhoud Correctief/preventief
Eventueel gelijktijdig met Alle voorkomende werkzaamheden

2. (portieken & onderbouw)

3 De binnenzijde van de portieken verkeren in een redelijk staat van onderhoud. De vloeren en gedeelte
van de wanden in de portieken zijn bekleed met tegelwerk. Diverse vloeren en wanden zijn tijdens de
opnamen afgeklopt waaruit is gebleken dat de tegels incidenteel 105 zitten en diverse tegels zijn
beschadigd en/of geheel ontbreken. Het stuclaag van de wanden vertoont incidenteel voorkomend
lichte vervuiling en/of beschadigingen. Tevens zijn er incidenteelscheurvormingen geconstateerd. Bij
de overige onderdelen zoals de traptreden zijn ten tijde van de opname op wat slijtplekken na, geen
noemenswaardige onvolkomenheden aangetroffen.
De trapleuningen zijn vervaardigd middels kunststof en de hekken zijn vervaardigd van staal. Het
schilderwerk op staal vertoont op wat beschadigingen na geen noemenswaardige defecten. Er
behoeft geen inhaalslag te worden gemaakt. Normaal onderhoud volgens cyclus, om de circa 10 jaar.

De "kleine"scheuren in de afwerking van de wanden kunnen grotendeels worden voorkomen door
de wanden te wapenen. Het wapenen kan geschieden door aanbrengen van glas/scanvlies. Na het
aanbrengen kan dit worden gesaust naar keuze. Het voordeel is dat kleine onvolkomenheden niet
meer zichtbaar worden aan het oppervlak.
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Conditie

Herstelwerkzaamheden tegelwerk:

het geheel afkloppen;
het verwijderen van loszittende en/of gebroken tegels;
het geheel inlijmen;
het aanvullen van de ontbrekende tegels middels een gelijksoortige al dan niet gelijke tegel;
het geheel voegen conform bestaand.

Herstelwerkzaamheden wanden en plafonds ("kleine reparaties"):

het openhalen van de scheuren en repareren van eventuele kleine beschadigingen conform
bestaand;
het verwijderen van eventueel aanwezige stof en afnemen van de ondergrond;
het voorlijmen van de wanden/plafonds;
het aanbrengen van g/aslscanvlies;
het geheel dekkend sausen conform bestaand in kleur naar keuze.

Herstelwerkzaamheden houtwerk (gedekt):

het geheel licht opschuren en gronden;
het repareren/uitstoppen van eventuele beschadigingen;
het geheel overzetten en aflakken in een kleur naar keuze.

Herstelwerkzaamheden staalwerk:

het verwijderen van loszittende en slechte verflagen;
het reinigen, ontvetten en opruwen van oude verflagen en kaal gekomen delen;
het geheel licht opschuren en afschilderen met twee lagen dekverf.

Een post voor het schilderwerk aan de binnenzijde van het complex is opgenomen in de
begroting

Jaar gewenste uitvoering
schilderwerk 2010 - 2011
Hoeveelheden Zie schildersbegroting
Cyclus uitvoering schilderwerk Circa 10 jaar
Soort onderhoud Correctief/preventief
Eventueel gelijktijdig met Overig schilderwerk
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Conditie

4 ONDERBOUW & HET KLEINE TRAPPENHUIS
Ter plaatse van de bergingsruimte is het plafond en een gedeelte van de wanden voorzien van
sauswerk. Het sauswerk vertoont regelmatig voorkomend vervuiling en beschadigingen.
Het sauswerk behoeft desondanks geen inhaalslag te hebben aangezien andere zaken vooralsnog,
ons inziens, een hogere prioriteit hebben. De hoeveelheden zijn wel opgenomen in de
schildersbegroting. Tevens wordt opgemerkt dat de vloer onbehandeld is.

Er wordt een kanttekening geplaatst bij het feit dat er ten tijde van de opname geen brandmelders zijn
gesignaleerd. Indien er onverhoopt brand uitbreekt, bestaat de kans dat de bewoners en hulpdiensten
niet op tijd worden gealarmeerd en zo de kans op persoonlijk letsel en gevolgschade toeneemt.
Het verdient aanbeveling om ter plaatse van de bergingen brandmelders te plaatsen welke direct
staan aangesloten op een centrale.

Voor de wanden en plafonds adviseren wij deze in een witte/lichte kleur te schilderen/spuiten zodat het
geheel er frisser/lichter uit komt te zien. (bij het spuitwerk van de plafonds en wanden kunnen de
leidingen e.d. direct worden meegenomen)
Op circa 0,60 cm" vanaf de vloer dient er dan een donkere kleur te worden aangebracht. De donkere
plint is bedoeld zodat eventuele ontstane smet van het in- en uitrijden met fietsen en dergelijke niet
opvalt. Tevens is het mogelijk op deze plaatsen een volkernplaat te plaatsen. (een zogenaamd
stootbord)

De onderbouw waar de bergingen zich bevinden, zijn erg donker. Door het plaatsen van
bewegingssensoren is er direct licht aanwezig bij betreding van de onderbouw. De lichtval blijft
aanwezig, tot bij verlating van de ruimte.
Indien iemand gedurende een langer tijdsbestek zich ophoudt in de onderbouw, blijft het licht dus aan.
Ons inziens zal dit een veiliger gevoel waarborgen.

Omdat vooraf niet precies duidelijk is welke veranderingen gewenst zijn, is hiervoor een reservering
opgenomen in de begroting.
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Conditie

Door het ontbreken van
veiligheidsvoorzieningen ter
plaatse van het trappenhuis
kan dit leiden tot ongenodigde
gasten welke zich ophouden in
het trappenhuis.

3-4 De kozijnen van de gemeenschappelijke toegangsdeuren en de muren
zijn veelal niet voorzien van bescherming. Teneinde defecten c.q.
beschadigingen aan het schilderwerk te voorkomen, wordt
geadviseerd vooraf of tijdens de eerstvolgende schilderbeurt
plaatselijk (nieuwe) beschermmiddelen aan te brengen.
Kleinere mechanische beschadigingen aan het schilderwerk kunnen
namelijk grotendeels worden voorkomen door het aanbrengen van
hoekstrippen en/of schopplaten. Het is namelijk zonde dat zodra alles
is geschilderd dat er weer snel beschadigingen zullen optreden.
Tevens is het raadzaam een en ander na te zien c.q. verbeteringen
zoals anti-inbraak strippen aan te brengen.

Hiernaast is een voorbeeld weergegeven van nadien aangebrachte
beschermmiddelen.
Het doel van de aangebrachte strippen is dat mechanische beschadigingen aan schilder- en houtwerk
minder snel zullen optreden.

Een post voor het schilderen e.d, van de onderbouw is opgenomen in de begroting.

Een post voor het plaatselijk aanbrengen van nieuw hang- en sluitwerk + het treffen van
bescherm- en veiligheidsvoorzieningen is opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting.

Jaar gewenste uitvoering 2010 - 2011
Hoeveelheden Diversen
Cyclus uitvoering Circa 15 jaar
Soort onderhoud Preventief
Eventueel gelijktijdig met Voor of direct na het schilderwerk
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Conditie

4. (daken & toebehoren)

2

Het complex telt 3 daken welke allen zijn voorzien van een bitumineuze toplaag, afgewerkt met een
aluminium daktrim. De daken verkeren, voor zover visueel waarneembaar, in een redelijke tot goede
staat van onderhoud, er zijn ten tijde van de opname geen beschadigingen van de toplaag of
onvolkomenheden waargenomen. Er wordt, gezien de geschatte
leeftijd van de daken en losstaand van eventuele mechanische
beschadigingen, verwacht dat algehele vervanging buiten het gestelde
begrotingstermijn valt. Er wordt geadviseerd tussentijds onderhoud te
plegen om de levensduur van de daken te verlengen.
Tevens wordt aanbevolen tussentijdse inspecties uit te voeren zodat,
indien noodzakelijk, de begrotingstermijn hierop kan worden
aangepast.

Tweejaarlijks onderhoud c.q. inspectie van de dakbedekking is aan te
bevelen om de levensduur te
verlengen. Het doel hiervan is dat eventuele wilde aangroei van
onkruid wordt verwijderd en eventuele
beschadigingen tijdig kunnen worden hersteld. Tevens kunnen dan
bladeren en of vervuiling van het dak tijdig worden weggehaald zodat
onverhoopte verstoppingen van de uitlopen en de hemelwaterafvoer
kunnen worden voorkomen.

De begroeiing op
het dak wordt
veroorzaakt doordat
de isolatielaag als
voedingsbodem
voor zaden e.d.
functioneert
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Conditie

Alle schoorsteen- en ventilatiekanalen zijn voorzien van een betonnen afdekplaat waarbij plaatselijk
voorkomend lichte scheuren en afbrokkelingen zijn geconstateerd. Tevens vertonen de schoorsteen-
en ventilatiekanalen plaatselijk voorkomend defecten zoals uitvallend voegwerk en of incidenteel
defecten aan de loodslabben. Bij langdurig uitblijven van de noodzakelijk herstel neemt de kans op
lekkage naar de onderliggende bouwdelen en/of appartementen toe.
Wanneer er werkzaamheden bovendaks zullen plaats vinden wordt geadviseerd direct de bovenzijde
van de schoorsteen- en ventilatiekanalen na reparatie te voorzien van een beschermende
coatinglaag.

Herstelwerkzaamheden kantstroken e.d, (tussentijds):

het geheel aan afdekstukken en randaansluitingen nalopen;
het nalopen van de uitlopen/afvoeren;
het vervangen van defecte terrastegels;
het opnieuw opzetten van eventuele ontbrekende kapjes e.d.;
het (indien noodzakelijk) vervangen van afvoerroosters;
het dichtzetten van openstaande verbindingen bij de kantsroken;
het verwijderen van loszittende stukken en aanbranden van een nieuwe toplaag waar nodig;
het geheel navloeien door middel van branden.

Herstelwerkzaamheden loodaansluitingen:

het aankloppen/herstellen van het bestaande loodwerk; (indien nodig)
het uithakken van de voegen waar noodzakelijk;
het (indien nodig) plaatselijk inslijpen en aanbrengen van nieuw lood en/of loodslabben
waarbij de felsranden omhoog gezet en de uiteinden dienen te worden omgeponst;
het geheel aanvoegen met een flexibele kunsthars of voegwerk conform bestaand

Herstelwerkzaamheden schoorsteen afdekplaten:

het afkloppen van het betonwerk op hol- en losklinkende delen;
het geheel reinigen;
het corrigeren van de vrij gekomen wapening, ontroesten, primeren en het beton herstellen
conform bestaand middels een krimparme mortel;
(indien nodig hiervoor een bekistingsmal gebruiken)
het geheel (elastisch) coaten.
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Conditie

Een post voor het tweejaarlijks inspecteren het dak is opgenomen in de begroting.

Een post voor het nalopen en plaatselijk repareren van enkele kantstroken is opgenomen in de
begroting.

Een post voor het plaatselijk repareren van enkele betonnen afdekplaten is opgenomen in de
begroting.

I;en (aanvullende) post voor het (gefaseerd) vervangen van de dakbedekking is opgenomen in
de begroting.

Jaar gewenste uitvoering 2010 - 2011
Soort onderhoud Correctief/Preventief
Eventueel uitvoering gelijktijdig met Alle voorkomende dakwerkzaamheden
Cyclus uitvoering vervanging Circa 15 a 20 jaar
Cyclus uitvoering tussentijds herstel Circa 6 a 8 jaar
Dak hoogbouw Totaal dakoppervlak = 1540 m2

Dak laagbouw Totaal dakoppervlak = 636m2

Betonnen afdekplaten Totaal oppervlak = 18 m2

Schoorsteen- en ventilatiekanalen 29 m2 voegwerk

2 DAKVEILIGHEID
Met betrekking tot de dakveiligheid is het kortweg bij inspectie verplicht op tenminste 2 m' een
looppad langs de dakrand te hebben en indien er werkzaamheden worden verricht, dient er tenminste
4 m' 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 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 rn' van de dakrand of meer, kan men zich
beperken tot het aanbrengen van een markering op 4 rn' van de dakrand
Indien het werken zich beperkt tot de werklocaties op 2 m" van de dakrand of meer, kan men
zich beperken tot het aanbrengen van een flexibele afdichting op 2 rn' van de dakrand
Indien men werkt binnen 2 rn' van de dakrand dienen vaste valbeperkende voorzieningen aan
de dakrand te worden geplaatst, zoals leuningwerk of een borstwering van tenminste 1 m"
hoog.
De dakrand moet aan weerszijden van de toegang over een lengte van 4 rn" voorzien zijn van
een hekwerk of leuning van tenminste 1 m" hoog en de overstap van een ladder 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.
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Conditie

De vereniging dient een afweging te maken in het wel of geen voorzieningen treffen volgens een
navolgende risico-inventarisatie en evaluatie rapport. (RI&E)
In de meeste gevallen is het treffen van permanente dakveiligheidsvoorzieningen op lange termijn de
aantrekkelijkste financiële oplossing. Indien de vereniging ervoor kiest de verantwoordelijk neer te
leggen bij de uitvoerende zullen er periodiek aanzienlijke, extra kosten in rekening worden gebracht.
Echter kleven er ook nadelen aan het aanbrengen van permanente dakveiligheid 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
van wordt bijgehouden.

Een post voor het inventariseren van de daken is opgenomen in de begroting.

Een (aanvullende) post met betrekking tot plegen van aanpassingen ter plaatse van de platte
gemeenschappelijke daken is opgenomen in de begroting.

5/6 (diversen)

3 RIOLERING, ELECTRA, WATER ETC.
Afgezien van het normale onderhoud of mogelijk geplande aanpassingen, zijn bij deze onderdelen
met uitzondering van de bestrating en straatkolken binnen de gestelde begrotingstermijn, vooralsnog
geen kosten te verwachten. Het onderhoud aan de verlichting, bliksemafleider 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".

PARKEERTERREIN
In het parkeerterrein zijn in totaal 10 st. straatkolken aangebracht. De straatkolken zijn
aangesloten op een verzamelleiding. Deze zijn in de straat aangesloten op het
gemeenteriool.
Bij de inspectie voor deze rapportage staken plaatselijk wat straatkolken zo'n 2 a 3 cm boven
straatniveau uit. Hierdoor stagneert de waterafvoer. Bovendien werkt het struikelen in de hand.
Gebaseerd op uitvoeringen door derden is hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen in het
meerjarenschema. Indien noodzakelijk dienen gelijktijdig de verzamelleidingen te worden
doorgespoten.

Een (aanvullende) post opgenomen in de meerjaren onderhoudsbegroting voor eventuele
calamiteiten voor bovenstaande onderdelen.

Een (aanvullende) post voor het onderhoud aan de technische installaties is opgenomen in de
begroting.
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Conditie

Jaar gewenste uitvoering
calamiteiten Beginnend in 2007

Soort onderhoud Preventief
Eventueel gelijktijdig met N.V.T.
Cyclus uitvoering calamiteiten Circa 1 jaar

Overzicht schilderwerk hoeveelheden.

Hierna is een meetstaat weergegeven met betrekking tot het uit te voeren schilderwerk.
Het uitgangspunt van de meestaat is het eerste noodzakelijke schilderonderhoud aan het complex
betreffende de diverse onderdelen volgens het, nadien gewenst, navolgend technische schilders
advies. De kosten voor het schilderwerk zijn opgenomen en indien nodig geacht verwerkt middels een
indexatie in de meerjaren onderhoudsbegroting.

o Eventuele inspecties zijn op basis van steekproeven en zijn slechts ter indicatie, tenzij anders
besproken.

o Wij adviseren u bij het aanbesteden de meetgegevens en het advies c.q. de werkomschrijving
te verstrekken aan de aanbesteden de bedrijven, met vermelding dat de meetgegevens
indicatief zijn en gecontroleerd mogen worden. Echter wordt verwacht dat de aanbieding
conform de aangeleverde gegevens moet zijn.

o Om tijdens de opdrachtverstrekking onnodige discussie te voorkomen, adviseren wij u om bij
gunning van de werkzaamheden de juiste hoeveelheden volgens met uw opdrachtnemer te
vergelijken. (prijsaanbieding c.q. begroting bijgevoegd)

o Indien bij aanbesteding, betreffende het schilderwerk, de aanvraag lijsten naar de aannemers
wordt gestuurd zal dit erin resulteren dat met gelijke offertes zal worden geoffreerd.

De hoeveelheden kunnen ten behoeve van een offerteaanvraag, op aanvraag, worden gewijzigd c.q.
anders worden samengesteld
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Conditie

BEGROTING I );-1< Ji ii{ljQIS8r IJ\/
Beheerder VvE Beheer BV
Naam VvE Brahmslaan 255/301 + J.Haydnlaan 2/80
Object
Onderdeel Schilderwerk
Adres Brahmslaan 255/301 + J.Haydnlaan 2/80
Plaats Leiden

Besteks omschrijving Onderdeel aantal Hoeveel- M
held ml/m2

Schilder-/Schoonmaakwerk Buiten Voorzijde

schilderwerkwerk op staal balkonhekken > 100cm 48 4,70 m1
schilderwerk 00 beton olafonds balkons 48 5,64 m2
schilderwe~ OP hout boeidelen >50cm breed (tot.comolex) 1 162,00 m2

>i: j!}Xc;;;;\\c0i;i ;,.;
t;

schilderwerk op hout balkondeuren vlak/vol 96 2,00 m2
schilderwerk 00 hout (2 zltdlc) entree deuren vlak/vol 8 2,20 m2
schilderwerk 00 staal (2 zttdrc) belplateaus vlak/vol 8 1,40 m2
schilderwerk OP hout totaal kozijnhout 1 3293,00 ml
schilderwerk op hout totaal panelen 1 1400 m2

Schiider-/Schoonmaakwerk Buiten Achterzijde

schilderwerk op staal balkonhekken >100cm 48 2,50 ml
schilderwerk op staal stalen dakje + deuren vlak/vol 1 6,50 m2
schilderwerk 00 hout garagedeuren 39 6,25 m2

iif> ';)! ;;,;,>;-'" Xi>-_;';';;;>'- ,>};'>i ".,;-
;. --_'/' i;Cc<

schilderwerk op hout (2 zijdig) entree kelderboxen vlak/vol 8 6,00 m2
schilderwerk op hout balkondeuren vlak/vol 96 2,00 m2
schilderwerk 00 hout totaal koziinhout 1 1963,00 ml
schilderwerk 00 hout totaal panelen 1 28,00 m2

Schilder-/Schoonmaakwerk Laagbouw

schilderwerk 00 staal hek/leuninq > 100cm hoon 1 5800 ml
schilderwerk OP staal balkonhekken >100cm hoo 1 1760 ml

11< y; I:,,/"';;;!,,/;ox. "-, i''''-.''-X';-';!-,;; xx-.-.; iX -9"1

schoonmaken/schilderen omtimmering op het dak 1 6800 m2
schilderwerk 00 hout voordeuren vlak/vol 16 2 10 m2
schilderwerk OP hout balkondeuren vlak/vol 16 200 m2
schilderwerk op hout totaal kozijnhout 1 529,20 mI
schoonmaken/traspa boeidelen <30cm 1 130,00 mI
schilderwerk 00 hout olafonds dak + balkons 1 49,00 m2
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Conditie

Trappenhuizen

schilderwerk op stucwerk wanden/plafonds 8 6514 m2
schilderwerk op hout toegangsdeuren woning 48 2,00 m2
schilderwerk OP hout koziinen toeoancsdeuren wonlnq 48 4,98 ml

Kelderruimte

schilderwerk op stucwerk/beton wanden 8 6424 m2
• erwerk OP eh

.. plafonds 8 1850 •,,",·Ut::I.UI
i ii;i''i "/<ii/";/;

schilderwerk OP hout deuren/kelderboxen vlak/vol 48 2,00 m2
schilderwerk op hout kozijn kelderboxen 48 4,94 ml
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Conditie

Vastgoed Beheer b ,v,

Bepalingen.

Vervolgens wordt verklaard dat:

o De gebreken c.q. afwijkingen zijn vermeld, welke voor het oog zichtbaar waren op het
moment van opname

o De inspectie zonder hulpmiddelen heeft plaatsgevonden;

o De inspectie is uitgevoerd op basis van visuele waarneming;

o Geen destructief onderzoek heeft plaatsgevonden aan dak- en spouwmuurisolatie,
funderingen en riolering;

o Alle genoemde richtprijzen zijn op basis van ruwe opmetingen.

o De prijzen mogelijk kunnen afwijken van de uiteindelijk geoffreerde prijzen.
Een en ander zal op basis van offerte vergelijking moeten worden beoordeeld.

o De prijzen en omschrijving werkzaamheden hebben alleen betrekking op de genoemde
werkzaamheden.

o VvE Beheer BV ISDZ Vastgoed Beheer BV 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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Conditie

Schildersbegroting controlelijst.
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I t,BEGROTING ct' .F ""

.»

Beheerder VvE Beheer BV
Naam VvE Brahmslaan 255/301 + J,Haydnlaan 2/80
Object appartementen
Onderdeel Schilderwerk
Adres Brahmslaan 255/301 + .LHaydnlaen 2/80
Plaats Leiden

Besteks omschrijving Onderdeel aantal Hoeveel- M eenheid prijs
heid m1/m2

Schilder-/Schoonmaakwerk Buiten Voorzijde

schilderwerkwerk OP staal balkonhekken> 100cm 48 4,70 m1 €62,00 € 13.987,20
schilderwerk 00 hout boeidelen >50cm breed (tot.complex) 1 162,00 m2 €34,00 €S.S08,00

balkons 48 5,64 m2 € 21,00 € 5.685,12
'2$a';()()';Ct

schilderwerk 00 hout balkondeuren vlaklvol 96 2,00 m2 € 34,00 €6.S28,00
schilderwerk 00 hout 12 ziidig\ entree deuren vlak/vol 8 2,20 m2 €68,00 € 1.196,80
schilderwerk OP staal 12 ziidia\ belplateaus vlak/vol 8 1,40 m2 €62,OO €694,40
schilderwerk op hout totaal kozijnhout 1 3293,00 m1 €8,50 €27.990,SO
schilderwerk op hout totaal panelen 1 14,00 m2 € 34,00 €476,00

TOTAAL € 62.066,02

Schilder-/Schoonmaakwerk Buiten Achterzijde

schilderwerk OP staal Ibalkonhekken >100cm 48 I 2,50 m1 €62,00 €7.440,00
schilderwerk OP staal Istalen dakie + deuren vlak/vol 1 I 6,50 m2 €62,00 €403,00

- ~
I m2 I €~i~;;;j € 8.287,50i:'; ':; i:;, €3.024,00

iJi"

schilderwerk op hout 2 zijdi entree kelderboxen vlak/vol 8 4,00 m2 €68,00 € 2.176,00
schilderwerk 00 hout balkondeuren vlak/vol 96 2,00 m2 €34,00 €6.528,00
schilderwerk 00 hout totaal koziinhout 1 1963,00 m1 €8,50 € 16.685,50
schilderwerk op hout totaal panelen 1 28,00 m2 €34,00 €952,00

TOTAAL €45.496,00

Schilder-/Schoonmaakwerk Laagbouw

schilderwerk 00 staal heklleuning >100cm hoog 1 58,00 m1 €62,00 € 3.596,00
schilderwerk 00 staal balkonhekken >10OCm hoog 1 17,60 m1 €62,00 € 1.091,20
schilderwerk/coatinQ balkons-beo.orond-1e verdleolno 8 4,08 m2 € 21,00 €68S,44

//3iiC"c.;
schoonmaken/schilderen omtimmering op het dak 1 68,00 m2 €34,00 € 2.312,00
schilderwerk 00 hout voordeuren vlak/vol 16 2,10 m2 €34,00 € 1.142,40
schilderwerk OP hout balkondeuren vlak/vol 16 2,00 m2 €34,00 € 1.088,00
schilderwerk op hout totaal kozijnhout 1 529,20 m1 €8,50 € 4.498,20
schoonmaken/tresoa boeidelen <30cm 1 130,00 m1 €9,00 € 1.170,00
schilderwerk op hout plafonds dak + balkons 1 49,00 m2 €34,00 € 1.666,00

TOTAAL € 17.249,24

Trappenhuizen

schilderwerk op stucwerk wanden/plafonds I 8 I 65,14 I m2 I € 16,00 € 8.337,92
schilderwerk 00 hout ltoegangsdeuren woning I 48 I 2,00 I m2 I €34,00 €3.264,00
schilderwerk op hout Ikozijnen toegangsdeuren woning I 48 I 4,98 I m1 I € 34,00 € 8.127,36

TOTAAL € 19.729,28

Kelderruimte

schilderwerk OP stucwerk/beton wanden 8 64,24 m2 € 14,00 € 7.194,88
schilderwerk 00 stucwerk/beton lplatonds 8 18,50 m2 € 14,00 €2.072,00

/,
,hout vlak/vol 48 2,00 m2 1:32,00 €3.0n,00

schilderwerk op hout kozijn kelderboxen 48 4,94 m1 €6,50 € 1.541,28
TOTAAL € 13.880,16

SUBTOTAAL I € 158.420,70

BIJKOMENDE KOSTEN
steigerwerk (rolsteigers) € 16.000,00

transport en opslag € 350,00
huur keet, wc ed ....stelpost scan vlies
stelpost houtrot

verwerking chemische stoffen € 750,00

TOT AAL BIJKOMENDE KOSTEN I € 18.3S0,00

BTW 6% I € 9.505,24
BTW 19% I € 3.486,50

GRAND TOTAAL INel BTW I € 189.762,44
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Conditie

Meerjaren onderhoudsbegroting 2007 - 2016.
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