
Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,2 Procent (vanaf 2020).

Printdatum: 9-10-2019

91452-3 • VvE Hannie Schaftrode te Zoetermeer

MJP 2020 en verder

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:



91452-3 • VvE Hannie Schaftrode te Zoetermeer
MJP 2020 en verder •

Totaal2029202820272026202520242023202220212020StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

01 Gevels
Geveldilatatie (kitvoeg) Gevels Liftopbouw

€ 0161,00 pst 2036Hoogwerkvoorzieningen tbv
liftopbouw  * bouwjaar 2020 *

€ 01616,00 m1 2036Lichte vervuiling geen
gebreken

Vervangen geveldilatatie (kitvoeg)  *
bouwjaar 2020 *
Geveldilatatie (kitvoeg) Gevels Kopgevel tpv winkels

€ 0161,00 pst 2036Hoogwerkvoorzieningen tbv
kopgevel  * bouwjaar 2020 *

€ 01620,00 m1 2036Lichte vervuiling geen
gebreken

Vervangen geveldilatatie (kitvoeg)  *
bouwjaar 2020 *
Geveldilatatie (kitvoeg) Gevels Vertikale woningen

(vanaf 1e)
€ 0161,00 pst 2036Hoogwerkvoorzieningen

€ 016150,00 stk 2036Vervangen brugvoegen schrobrand
(kitvoeg op rugvulling)  * bouwjaar
2020 *

€ 016386,00 stk 2036Lichte vervuiling geen
gebreken

Vervangen geveldilatatie (kitvoeg op
rugvulling)  * bouwjaar 2020 *
Geveldilatatie (kitvoeg) Gevels Vertikale garage

(laag 0)
€ 01625,00 stk 2036Vervangen brugvoegen schrobrand

(kitvoeg op rugvulling)  * bouwjaar
2020 *

€ 016100,00 m1 2036Lichte vervuiling geen
gebreken

Vervangen geveldilatatie (kitvoeg op
rugvulling)  * bouwjaar 2020 *
Gevelaansluiting opgaand werk
(bladlood)

Gevels Bovendaks compleet

€ 048100,00 m1 2038Aantasting verwering toplaag
afname dikte materiaal deels
reeds geconserveerd)

Vervangen gevelaansluiting opgaand
werk (bladlood) icm dakvervanging

€ 0481,00 pst 2038Vervangen gevelaansluiting opgaand
werk (bladlood) voet- naar
spouwlood (kopgevel tpv huisno
110)

€ 3.584€ 3.5841,00 STP 2026Herstellen dmv conserveren
gevelaansluiting opgaand werk
(bladlood) STELPOST icm balkons
achterzijde
Waterslag raamdorpel (keramisch) Voor- en kopzijden

€ 036148,00 m1 2036Lichte verzanding vervuiling
aanslag ed

Vervangen voegwerk waterslag
raamdorpel (keramisch) icm
gevelwerk

29-10-2019 Datum: 20 september 2019
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Totaal2029202820272026202520242023202220212020StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

Gevelafwerking voegwerk (platvol) Gevels Compleet rondom

€ 03648,00 m2 2048Vervangen gevelafwerking voegwerk
bovendaks (platvol) tpv no 110 *
bouwjaar 2012 *

€ 0481548,00 m2 2048Verwering verzanding
plaatselijk uitkomend ed

Vervangen gevelafwerking voegwerk
COMPLEET (platvol)

€ 01161,00 m2 2036Vervangen gevelafwerking voegwerk
COMPLEET (platvol) naar ratio ivm
planhorizon 25jr

€ 036156,00 m2 2056Vervangen gevelafwerking voegwerk
kopgevel (platvol) tpv huisno 74 *
bouwjaar 2020 *

€ 048192,00 m2 2036Vervangen gevelafwerking voegwerk
trappenhuizen (platvol)

€ 7.585€ 7.585121548,00 m2 2024Reinigen gevelafwerking voeg-
metselwerk (platvol)

€ 11.377€ 11.37712154,80 m2 2024Vervangen gevelafwerking voegwerk
achtergevel (platvol) obv 10% vh
totaal
Hemelwaterafvoer (staal verzinkt) Gevels Galerijzijde galerijen

€ 04816,00 stk 2048Lichte aantasting afwerklaag
plaatselijk (onderzijde)
geringe corrosie

Vervangen hemelwaterafvoer
ondereinden (staal verzinkt) icm
schillderwerk

€ 560€ 5601216,00 stk 2024Herstellen hemelwaterafvoer
ondereinden (staal verzinkt) icm
schilderwerk
Hemelwaterafvoer (pvc) Gevels Galerij- en

balkonzijde
€ 024220,00 m1 2032Aantasting materiaal

verbrossing verkleuring
vergrijzing vervuiling geringe
gebrekenn aansluiting op
doorvoer

Vervangen hemelwaterafvoer (pvc) *
bouwjaar 2008 *

€ 23.107€ 0€ 0€ 0€ 3.584€ 0€ 19.522€ 0€ 0€ 0€ 0

02 Balkons
Vloerdilatatie (kitvoeg met slab) Voorzijde Galerijvloeren

€ 16.799€ 16.79920120,00 m1 2024Aantasting verwering toplaag
plaatselijk slijtage
onthechting tgv gebruik
vervuiling ed

Vervangen vloerdilatatie (kitvoeg met
slab) inclusief bescherming tegen
intrappen

Trapvloer dilatatie (kitvoeg met slab) Voorzijde Trappenhuizen

39-10-2019 Datum: 20 september 2019
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Totaal2029202820272026202520242023202220212020StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 0161,00 pst 2036Lichte vervuiling geen
gebreken

Vervangen trapvloer dilatatie
(kitvoeg met slab)  * bouwjaar 2020 *

€ 16.799€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16.799€ 0€ 0€ 0€ 0

03 Buitenkozijnen
Gevelkozijn garagedeur
(mechanisch)

Garage -deuren
parkeerboxen

€ 9.455€ 1.982€ 1.936€ 1.890€ 1.845€ 1.80221,00 stk 2020Technische levensduur >100
% (stand vv per 1-7-2018: 5
vd 39stk vervangen)

Vervangen garagedeur mechanisch
(aluminium) Besteding bij
ONherstelbaar gebrek
RESEVRERING (obv 1stk/jr)
Gevelkozijn garagedeur (elektrisch)
bouwkundig

Garage -deur kopzijde in-
uitrit

€ 3.337€ 3.3371,00 STP 2020Verbeteren beplating tgv intrappen
dmv dikkere beplating in kleur
gelijmd STELPOST

€ 0481,00 pst 2066Normaal in bedrijf en
onderhoud gebreken
beplating tgv "intrappen"

Vervangen garagedeur elektrisch
(metaal)  * bouwjaar 2018 *

€ 0241,00 pst 2042Vervangen garagedeur elektrisch
(metaal) toebehoren panelen
stoplicht ed  * bouwjaar 2018 *
Gevelkozijn garagedeur (elektrisch)
toegangscontrole

Garage -deur kopzijde in-
uitrit

€ 0361,00 pst 2054Normaal in bedrinjf en
onderhoud geen gebreken

Vervangen toegangscontrole-
systeem compeet  * bouwjaar 2018 *

€ 0100,00 stk 2054Vervangen toegangscontrole-
systeem Tag's
Geveldeuren hout (voordeuren) Voorzijde -deuren

appartementen
€ 35.081€ 18.064€ 17.018510,00 stk 2020Omtrekspeling openstaande

aansluiting schade afwerking
(stand vv per 1-7-2018: ca
10 vd 70stk vervangen)

Vervangen geveldeuren (hardhout)
incl schilderwerk. Besteding bij
ONherstelbaar gebrek
RESEVRERING (obv 10stk/5jr ivm
korting )

€ 47.873€ 0€ 1.982€ 0€ 1.936€ 18.064€ 1.890€ 0€ 1.845€ 0€ 22.156

04 Beglazing
Gevelbeglazing isolerende (HR++) Gevels (appartementen

compleet)
€ 011,00 pst 2020Normaal in functie plaatselijk

lekke (bewoners) beglazing,
overig enkel glas

Vervangen gevelbeglazing
isolerende (HR++) icm schilderwerk
(budget op 0,- ivm besluit ALV 2015
mbt vrv eigenaren ZELF)

49-10-2019 Datum: 20 september 2019
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€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

05 Daken
Dakbedekking bitumen (geballast) Daken Hoofddaken incl

trappenhuis
€ 0601322,00 m2 2068Vervangen dakbedekking bitumen

(geballast)
€ 0301322,00 m2 2038Lichte verwering toplaag

plaatselijk geringe gebreken
Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen (geballast) *
bouwjaar 2008 *
Dakbedekking bitumen (geballast) Daken Balkons achterzijde

€ 0601072,00 m2 2068Lichte verwering materiaal
sterke vervuiling ondergrond
gebreken afstandhouders ed

Vervangen dakbedekking bitumen
(geballast)

€ 0301072,00 m2 2038Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen (geballast) *
bouwjaar 2008 *
Dakrandafwerking opgaand
gevelwerk (bladlood)

Daken Balkons achterzijde
1e tm 5e

€ 040368,00 m1 2038Scheurvorming openstaand
gebreken (herstelde)
materiaal ed

Vervangen dakrandafwerking
opgaand gevelpuien (bladlood) *
bouwjaar 1977 *

€ 5.620€ 5.6201298,00 m1 2026Conserveren dakrandafwerking
opgaand gevelpuien (bladlood) obv
TriFlex 1e verdieping

€ 5.620€ 5.6201298,00 m1 2026Conserveren dakrandafwerking
opgaand gevelpuien (bladlood) obv
TriFlex 2e verdieping

€ 5.620€ 5.6201298,00 m1 2026Conserveren dakrandafwerking
opgaand gevelpuien (bladlood) obv
TriFlex 3e verdieping

€ 4.129€ 4.1291272,00 m1 2026Conserveren dakrandafwerking
opgaand gevelpuien (bladlood) obv
TriFlex 4e verdieping

€ 1.835€ 1.8351232,00 m1 2026Conserveren dakrandafwerking
opgaand gevelpuien (bladlood) obv
TriFlex 5e verdieping
Dakbedekking bitumen (geballast) Daken Galerij voorzijde

eerste
€ 030224,00 m2 2038Lichte verwering toplaag

gebrekene kitwerk
randaanluiting (knelstrip)

Vervangen dakbedekking bitumen
(geballast) inclusief daktegels
(beton) * bouwjaar 2008 *

€ 016120,00 m1 2036Afkitten knelstrippen tpv opgaande
dakbedekking (Tixopalthe) * daar
waar nodig bouwjaar 2020 *

59-10-2019 Datum: 20 september 2019
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€ 22.825€ 0€ 0€ 0€ 22.825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

06 Schoorstenen
Schoorsteen omkasting MV/RGA
metaal (gemoffeld)

Daken Hoofdaken
appartementen

€ 03618,00 stk 2038Bouwkundige voorzieningen
dakaansluiting bij vervangen
dakbedekking en/of omkasting

€ 03618,00 stk 2056In 2020 aan te brengen
gebouwonderdeel, zie
overige (MV/RGA) jaarplan
2020

Vervangen omkasting MV/RGA
metaal (gemoffeld) * bouwjaar 2020
*

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

09 Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

Bergingen Boxen in gangen

€ 02428,00 stk 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk beschadigingen
vervuiling ed

Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

Buitenschilderwerk wanden beton
en/of metselwerk (dekkend)

Garage Wanden rondom

€ 01896,00 m2 2036Lichte verwering verkleuring
afwerklaag plaatselijk
geringe beschadigingen ed

Groot schilderwerk beton en/of
metselwerk (dekkend)

Buitenschilderwerk toegangspoort
metaal (dekkend)

Garage Tpv kopgevel

€ 01212,00 m2 2048Lichte vervuiling glansverlies
afwerklaag plaatselijk
beschadigingen

Groot schilderwerk toegangspoort
metaal (gemoffeld) (dekkend) 2-
zijdig  * bouwjaar 2018 *
Buitenschilderwerk liftdeur(en) incl
omkadering metaal (dekkend)

Trappenhuis Liftdeuren

€ 1.785€ 1.7851230,00 m2 2024Aantasting verwering
afwerklaag afname laagdikte
plaatselijk mechanische
schade ed

Groot schilderwerk liftdeur(en) incl
omkadering metaal (dekkend)
vervangen 2030 incl fabrieksmatige
afwerking
Buitenschilderwerk trapconstructie
metaal (dekkend)

Voorzijde Noodtrap galerijen

€ 0121,00 pst 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk geringe gebreken
vervuiling ed

Groot schilderwerk trapconstructie
incl leuningen metaal (dekkend)

Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

Voorzijde Trappenhuis 2-
zijdig

69-10-2019 Datum: 20 september 2019
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€ 1.654€ 1.654912,00 stk 2027Lichte verwering verkleuring
plaatselijk beschadigingen
vervuiling ed

Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend) 2-zijdig

Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

Voorzijde Gevel-voordeuren
galerijen

€ 4.063€ 4.063970,00 stk 2027Lichte verwering verkleuring
plaatselijk beschadigingen
vervuiling ed

Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

Buitenschilderwerk wanden stucwerk
(dekkend)

Trappenhuis Wanden
trappenhuis

€ 012116,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
afwerklaag plaatselijk
geringe beschadigingen ed

Groot schilderwerk wanden stucwerk
(dekkend) incl klein herstel

Buitenschilderwerk toegangspoort
metaal (dekkend)

Garage Tpv onderdoorgang

€ 2.176€ 2.1761812,00 m2 2027Aantasting materiaal tgv
verwering afwerklaag
vervuiling ed

Groot schilderwerk toegangspoort
metaal (dekkend) 2-zijdig * bouwjaar
2006 *
Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

Achterzijde Balkons

€ 7.840€ 7.8406140,00 stk 2024Lichte verwering verkleuring
plaatselijk beschadigingen
vervuiling ed

Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

€ 2.364€ 2.364140,00 stk 2021Klein schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend) borstweringen deuren *
bouwjaar 2016 *
Buitenschilderwerk diktekanten
beton (dekkend)

Achterzijde Voorzijden
balkons

€ 012945,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk vochtschades
vervuiling ed

Groot buitenschilderwerk
diktekanten beton incl consoles ed
(dekkend)
Buitenschilderwerk diktekanten
beton (dekkend)

Voorzijde Voorzijden
galerijen

€ 012855,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk vochtschades
vervuiling ed

Groot buitenschilderwerk
diktekanten beton incl consoles
(dekkend)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Garage Binnenzijde
gevelkozijnen

€ 07240,00 m2 2048Lichte verwering verkleuring
plaatselijk geringe gebreken
vervuiling ed

Vervangen schilderwerk kozijn incl ra
(a)m(en) hout (dekkend)

€ 1.680€ 1.6801240,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Bergingen Boxen in gangen

79-10-2019 Datum: 20 september 2019
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€ 02466,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk geringe schades
vervuiling ed

Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Trappenhuis Gevelkozijnen

€ 0361,00 pst 2045Lichte verwering verkleuring
plaatselijk beschadigingen
vervuiling ed

Vervangen schilderwerk kozijn incl ra
(a)m(en) hout (dekkend)

€ 4.716€ 4.71691,00 pst 2027Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Voorzijde Gevelkozijnen
galerijen

€ 036490,00 m2 2045Lichte verwering verkleuring
plaatselijk geringe gebreken
vervuiling ed

Vervangen schilderwerk kozijn incl ra
(a)m(en) hout (dekkend)

€ 17.774€ 17.7749490,00 m2 2027Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Garage Buitenzijde
gevelkozijnen

€ 03040,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk geringe gebreken
vervuiling ed

Vervangen schilderwerk kozijn incl ra
(a)m(en) hout (dekkend)

€ 1.680€ 1.680640,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Achterzijde Balkons

€ 0301100,00 m2 2030Sterke verwering
onderdorpels plaatselijk
openstaand windscheuren
ed

Vervangen schilderwerk kozijn incl ra
(a)m(en) hout (dekkend)

€ 46.199€ 46.19961100,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

€ 10.500€ 10.50061,00 STP 2024Herstelwerk bij groot schilderwerk
kozijn incl ra(a)m(en) hout (dekkend)
STELPOST

€ 3.309€ 3.30970,00 STP 2021Herstelwerk bij klein schilderwerk
kozijn incl ra(a)m(en) hout (dekkend)
STELPOST

€ 16.547€ 16.54770,00 stk 2021Klein schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend) liggende delen
* bouwjaar 2016 *
Buitenschilderwerk balkonhek
spijlenhek metaal (dekkend)

Voorzijde Hekken galerijen

€ 012350,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk houtschades
vervuiling ed

Groot schilderwerk balkonhek
spijlenhek metaal (dekkend)

89-10-2019 Datum: 20 september 2019
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€ 0121,00 stp 2030Herstellen schilderwerk balkonhek
spijlenhek metaal (dekkend)
STELPOST
Buitenschilderwerk balkonhek
spijlenhek metaal (dekkend)

Achterzijde Balkons

€ 012350,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk houtschades
vervuiling ed

Groot schilderwerk balkonhek
spijlenhek metaal (dekkend)

€ 0121,00 stp 2030Herstellen schilderwerk balkonhek
spijlenhek metaal (dekkend)
STELPOST
Buitenschilderwerk plafond stucwerk
(dekkend)

Trappenhuis Plafonds
trappenhuis

€ 01288,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk vervuiling ed

Groot schilderwerk plafond stucwerk
(dekkend) incl
hoogwerkvoorzieningen
Buitenschilderwerk plafond houtwol-
cement (dekkend)

Garage Plafonds incl
doorgang

€ 018486,00 m2 2036Lichte verwering verkleuring
top- en afwerklaag plaatselijk
geringe beschadigingen ed

Groot schilderwerk plafond beplating
houtwolcement (dekkend)

Buitenschilderwerk plafond beton
(dekkend)

Achterzijde Balkons

€ 012622,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk geringe schades
vervuiling ed

Groot schilderwerk  plafond beton
(dekkend)

Buitenschilderwerk plafond beton
(dekkend)

Voorzijde Plafonds galerijen

€ 012516,00 m2 2030Lichte verwering verkleuring
plaatselijk vochtschades
vervuiling ed

Groot schilderwerk  plafond beton
(dekkend)

€ 122.286€ 0€ 0€ 30.383€ 0€ 0€ 69.683€ 0€ 0€ 22.220€ 0

21 Binnenwanden
Wandafwerking tegelwerk
150x150mm

Interieur Entrees en gangen

€ 04826,00 m2 2044Plaatselijk zeer geringe
beschadigingen vervuiling
gebreken voegwerk

Vervangen wandafwerking tegelwerk
150x150mm

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

99-10-2019 Datum: 20 september 2019
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22 Vloeren
Vloerafwerking tegelwerk
(keramisch)

Interieur Entrees en gangen

€ 04825,00 m2 2044Plaatselijk zeer geringe
beschadigingen vervuiling
gebreken voegwerk

Vervangen vloerafwerking tegelwerk
(keramisch) gerenoveerd

Vloerafwerking tegelwerk
(keramisch)

Interieur Trappenhuis

€ 0481,00 m2 2044Plaatselijk zeer geringe
beschadigingen vervuiling
gebreken voegwerk

Vervangen vloerafwerking tegelwerk
(keramisch)

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

26 Inrichting
Postkasten (metaal) Interieur Hoofdentree

€ 03070,00 stk 2030Normaal in functie plaatselijk
beschadigingen geringe
gebreken sluitwerk

Vervangen postkasten (metaal)

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

41 Klimaatinstallaties
CV-Installatie Rookgasafvoerkanalen
(gemeenschappelijk)

Installaties CV-installatie

€ 130.136€ 130.136481,00 pst 2020Aanbrengen RVS-RookGasAfvoer
(RGA) kanalen in bestaande kanalen
(compleet conform offerte
contractant)

€ 6.674€ 6.6741,00 STP 2020Afdichten geveldoorvoeren
voormalige tijdelijke afvoeren
galerijen  STELPOST á 5000,- excl

€ 9.343€ 9.34370,00 won 2020Bouwkundige voorzieningen
bereikbaarheid  STELPOST

€ 12.146€ 12.14670,00 won 2020Brandwerend afwerken
bouwkundige doorvoeren (compleet
conform offerte contractant)

€ 070,00 won 2020De- en monteren verlaagde plafonds
omtimmeringen kasten huisraad ed *
door eigenaren zelf *

€ 6.674€ 6.6741,00 STP 2020Geringe lekkage rookgassen
dakwoning(en) tgv verroeste
delen tgv condens vervuiling
ed

Herstellen RookGasAfvoer (RGA)
kanalen  STELPOST á 5000,- excl
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€ 3.604€ 3.6042,00 won 2020Leveren en aanbrengen HR-ketel(s)
(compleet conform offerte
contractant) (obv 2 woningen)
STELPOST

€ 1.001€ 1.0011,00 pst 2020Loskoppelen en herstellen
bliksembeveiligings-installatie van
ventilatoren (door derden)
Mechanische ventilatie-units
(gemeenschappelijk)

Daken Hoofdaken
appartementen

€ 02018,00 stk 2037Normaal in bedrijf technische
levensduur <25%

Vervangen (HR-ready)
dakventilatoren * bouwjaar 2017 *

€ 02018,00 stk 2037Normaal in bedrijf technische
levensduur <25%

Vervangen (HR-ready)
dakventilatoren * bouwjaar 2017 *

€ 169.577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 169.577

44 Elektrische-installaties
Elektra armaturen binnenlamp
(energiezuinig)

In- exterieur Entee incl
buiten

€ 1.932€ 1.9321213,00 stk 2029Technische levensduur <25
% normaal in bedrijf lichte
vervuiling kappen ed

Vervangen armaturen binnenlamp
(energiezuinig LED) * bouwjaar 2017
*
Elektra armaturen binnenlamp
(energiezuinig)

Exterieur Garage

€ 2.259€ 2.2591219,00 stk 2029Technische levensduur <25
% normaal in bedrijf lichte
vervuiling kappen ed

Vervangen armaturen binnenlamp
(energiezuinig LED) * bouwjaar 2017
*
Elektra armaturen binnenlamp
(traditioneel)

Interieur Bergingsgangen

€ 1.337€ 1.3371210,00 stk 2029Normaal in bedrijf
energieONzuinig vervuiling
kappen ed

Vervangen armaturen binnenlamp
(door energiezuinige LED)

Elektra armaturen binnenlamp
(traditioneel)

Exterieur Galerijen en
trappenhuis

€ 14.117€ 14.11712100,00 stk 2029Normaal in bedrijf
energieONzuinig vervuiling
ed

Vervangen armaturen binnenlamp
(door energiezuinige LED)

Huistelefoon-installatie Interieur Hoofdentree

€ 0120,00 incl 2026Herstellen bedrading tbv vervangen
huistelefooninstallatie incl
huistelefoons

€ 17.922€ 17.922121,00 pst 2026Technische levensduur50%
geringe gebreken
verbindingen en
huistelefoons

Vervangen intercom-centrale
bellenplateau * bouwjaar 2014 *
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€ 0120,00 incl 2026Vervangen intercom-centrale
huistoestellen * bouwjaar 2014 *

€ 37.567€ 19.645€ 0€ 0€ 17.922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Transportvoorziening
Personenlift (tractie) Interieur Liftinstallatie

€ 01,00 pst 2020Normaal in bedrinjf en
onderhoud technische
levensduur meerdere
onderdelen nabij

1.0.1 LIFTCABINE

€ 4.738€ 4.738401,00 pst 20201.1.1 Liftcabine Cabineframe vang
incl sloffen vervangen

€ 0401,00 pst 20301.1.2 Liftcabine Cabineframe vang
incl sloffen reviseren

€ 8.876€ 8.8761,00 pst 20201.2.0 Liftcabine Cabinetoegang
aanbrengen (schuif- ipv draaideuren)

€ 0401,00 pst 20501.2.1 Liftcabine Cabinetoegang
vervangen

€ 1.959€ 1.959201,00 pst 20271.2.2 Liftcabine Cabinetoegang
reviseren

€ 1.695€ 1.695201,00 pst 20231.3.1 Liftcabine Cabinetoegang
aanbrengen lichtlijst

€ 6.834€ 6.834301,00 pst 20201.4.1 Liftcabine Cabineafwerking
vervangen interieur

€ 01,00 pst 20202.0.1 SCHACHTCONSTRUCTIES

€ 1.735€ 1.735201,00 pst 20202.1.1 Schachtconstructies Leiders
reviseren

€ 627€ 627201,00 pst 20202.2.1 Schachtconstructies
Tegengewicht & sloffen reviseren

€ 2.256€ 2.256201,00 pst 20202.3.1 Schachtconstructies
Snelheidsbegrenzer vervangen

€ 467€ 467201,00 pst 20202.4.1 Schachtconstructies Buffers
vervangen

€ 0201,00 pst 20322.4.2 Schachtconstructies Buffers
reviseren

€ 01,00 pst 20203.0.1 TRACTIE

€ 0401,00 pst 20423.1.1 Tractie Aandrijving vervangen

€ 2.006€ 2.006401,00 pst 20233.1.2 Tractie Aandrijving reviseren

€ 0201,00 pst 20423.2.1 Tractie Frame leidschijf en
dempers vervangen
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€ 913€ 913401,00 pst 20233.2.2 Tractie Frame leidschijf en
dempers reviseren

€ 7.608€ 7.608201,00 pst 20233.3.1 Tractie Tractieschijf &
draagkabels vervangen

€ 795€ 79571,00 pst 20293.3.2 Tractie Tractieschijf &
draagkabels reviseren

€ 01,00 pst 20204.0.1 BESTURING

€ 0401,00 pst 20304.1.1 Besturing Besturing vervangen

€ 1.135€ 1.135201,00 pst 20204.1.2 Besturing Besturing reviseren

€ 0201,00 pst 20304.2.1 Besturing Regeling vervangen

€ 7.474€ 7.474201,00 pst 20204.2.2 Besturing Regeling reviseren

€ 0201,00 pst 20304.3.1 Besturing Drukknoptableau's
(cabine & etage) vervangen

€ 0201,00 pst 20304.4.1 Besturing Signaleringtableau's
(cabine & etage) vervangen

€ 0201,00 pst 20304.5.1 Besturing Schachtinformatie
vervangen

€ 01,00 pst 20205.0.1 SCHACHTTOEGANGEN

€ 33.635€ 33.635201,00 pst 20205.1.1 Schachttoegangen
Schachtoegangen vervangen

€ 4.527€ 4.52781,00 pst 20275.1.2 Schachttoegangen
Schachtoegangen reviseren

€ 4.004€ 4.004201,00 pst 20205.2.1 Schachttoegangen
Muurkopomkledingen vervangen

€ 01,00 pst 20206.0.1 OVERIGEN

€ 2.603€ 2.603201,00 pst 20206.1.1 Overige Electrische installatie
vervangen

€ 334€ 3341,00 pst 20206.2.1 Overige Keuringsopmerkingen
herstellen

€ 1.426€ 734€ 69251,00 pst 20236.3.1 Overige Schacht reinigen

€ 95.647€ 795€ 734€ 6.486€ 0€ 0€ 0€ 12.914€ 0€ 0€ 74.718

46 Beveiligingsinstallaties
Droge stijg- blusleiding Interieur Trappenhuis

€ 1.010€ 520€ 49051,00 stk 2024Normaal in bedrijf onderhoud
en jaarlijkse keuring

Afpersen droge stijg- blusleiding
(periodieke keuring) * huidige geldig
tot 2024 nav keuring 2019 *
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€ 1.010€ 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 490€ 0€ 0€ 0€ 0

51 Terreinafwerkingen e.d.
Terreinleidingen en -goten Exterieur In- uitrit garage

€ 0241,00 pst 2044Geen gebreken normaal in
bedrijf algemene vervuiling
ed

Vervangen draingoot tpv in- uit rit
garagedeur * bouwjaar 2020 *

Terreinverharding straatwerk
(klinkers)

Exterieur Hoofd- entrees

€ 1.335€ 1.335361,00 pst 2020Algemene veroudering
plaatselijk verzakking foutief
afschot ed

Herstraten terreinverharding
straatwerk (klinkers)

Terreinverharding straatwerk
(klinkers)

Exterieur In- uitrit garage

€ 01620,00 m2 2036Geen gebreken lichte
vervuiling toplaag ed

Herstraten terreinverharding
straatwerk (klinkers) * bouwjaar
2020 *

€ 1.335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.335

€ 538.026€ 20.960€ 2.716€ 36.869€ 46.267€ 18.064€ 108.385€ 12.914€ 1.845€ 22.220€ 267.786Totaal object
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