
Print datum: 26-01-2012

©2011/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

1

Meerjaren onderhoudsplanning

VVE de Wig te Leiden

Startjaar rapport =  2012

Index percentage = 0%



Print datum: 26-01-2012

©2011/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

2

INHOUDSOPGAVE:

Algemeen

Algemene object- en klantgegevens

Elementenlijst met conditiescore

Bevindingen

Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

Jaarplan

10 jaren begrotingen

Kapitalisatie alle onderhoud over 10 jaar



Print datum: 26-01-2012

©2011/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

3

VVE de Wig te Leiden

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder 
gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat 
onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige 
gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in 
combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud 
aangegeven terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering bepaalt.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object. Het object 
is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het 
bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting alsmede 
esthetische aspecten van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen.

Bouwkundige staat
De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de 
bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren.

1.

De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces.2.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun 
ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak 
installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.).

Rapport

ALGEMEEN

Alle bedragen zijn inclusief B.T.W.

Het rapport geeft weer wat er in 10 jaar aan onderhoud en reservering gedaan moet worden. Hierin 
wordt tijdens de opname uitsluitend de algemene delen van een 
wooncomplex/appartementcomplex opgenomen, namelijk het dak, gevels, portiek, trappenhal 
(indien van toepassing, extra gebouw, terrein, parkeergarage). Binnen een VVE wordt een 
individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport. Tijdens de keuring wordt 
wel gevraagd om een woning op de bovenste verdieping in te kunnen om gevels en dak te kunnen 
inspecteren en een begane grond woning om de kelder en (achter)gevel te inspecteren. De 
gegevens verzamelt de bouwkundige van Vereniging Eigen Huis (VEH) door middel van het 
intakeformulier en persoonlijke toelichting van de vertegenwoordiger van de VvE. De opname door 
de bouwkundige van VEH vormt de basis voor het opstellen van de Meerjaren onderhousplanning 
(MJOP) van de betreffende VvE. De splitsingsakte wordt alleen gebruikt om te controleren of het 
aantal appartementen klopt. Dit heeft verder geen betekenis voor het opstellen van de MJOP.
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ALGEMENE OBJECT- EN KLANTGEGEVENS

VVE de Wig te Leiden

OPDRACHTGEVER:

Naam: VVE de Wig

Adres: Oude Singel 92
Postcode: 2312 RD

Plaats: Leiden
Contactpersoon: De heer van Dooren

Telefoon: 06 47 11 88 24
E-mail: info@arevista.nl

OBJECTGEGEVENS:

Adres: Oude Singel 92
Postcode: 2312 RD

Plaats: Leiden
Telefoon: 06 47 11 88 24

Bouwjaar: 1984
Renovatiejaar:

Bouwkundige -/- opdrachtnemer: ing. Michiel H.F. Peeters

Type object: Appartementen

Rijksmonument Nee

Aantal eenheden: 9

954577Projectnummer:

Beginsaldo: € 12500

Inspectie datum: 2012-01-09

Aantal gebouwen:
Tekeningen:

Aantal garages:
Terrein oppervlak:

Aantal rapporten:

2
Aanwezig

9
40 m2

1

Gemeentelijkmonument Nee
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OPMERKINGEN

VVE de Wig te Leiden

Bij de inspectie waren de volgende personen aanwezig: de heer van Dooren (voorzitter) en de bewoner van 
appartement nummer 92 C.



Eén en ander aangaande het onderhoud is besproken. Voorafgaande aan de inspectie is de onderhoudshistorie 
van het gebouw, voor zover bekend, doorgenomen.



Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken ter sprake gekomen:



- divers voegwerk dat aandacht nodig heeft

- diverse pannen / nokvorsten losliggend

- vochtdoorslag in enkele appartementen

- vochtoverlast in bergingen

- vochtoverlast achtergevel

- hang en sluitwerk



- De kosten voor de Mechanische Ventilatieboxen zijn niet opgenomen, behoren tot het individuele 
appartementsrecht. Wel is bij de inspectie opgevallen dat de kanalen vuil zijn hetgeen een goede werking niet 
bemoedigd.



- de MJOP is zo veel mogelijk gebaseerd op de oorspronkelijke situatie; privé aangebrachte veranderingen zijn 
hier niet in opgenomen.



- over de riolering van het pand, de zogenaamde grond- en standleidingen, zijn tijdens de opname klachten 
gemeld voor de entree: hier bevind zich een lekkage.



Voor de MJOP-opname waren er maatvoerende tekeningen van het complex aanwezig. De in dit rapport 
gebruikte maatgegevens zijn afgeleid van de door de VvE ter beschikking gestelde tekeningen. Tekeningen waren 
niet op schaal, maar verschaald op A4 formaat.
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RESERVERINGS- EN AFSCHRIJVINGSOVERZICHT

De kolommen in het hierna volgende overzicht, geven de informatie als volgt weer:

Omschrijving: De omschrijving van het gebouwdeel, element en werkzaamheden waarop wordt 
getotaliseerd.

%: Het uit te voeren percentage van de totale hoeveelheid.

Hoeveelheid: De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het betreffende startjaar 
is gepland om uit te voeren.

Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, bijvoorbeeld m1 = strekkende meter, 
m2 = vierkantemeter,  m3 = kubiekemeter, st = stuks, en pst = post.

Prijs: De prijs per eenheid.

Totaal: De prijs x de hoeveelheid is het totaalbedrag.

Jaar van uitvoering: Het jaar van uitvoering is het eerste jaar dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Fonds: E = Exploitatie onderhoud (jaarlijks terugkerend).

R = Regulier onderhoud (bijvoorbeeld schilderwerk)

I = Investering onderhoud (onderdelen worden vervangen)

Afschrijvingtermijn: De levensduur van een element of afwerking.

Rest jaren: Het resterende aantal jaren tot het eerste jaar van uitvoering.

Afschrijving per jaar: Het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvingstermijn.

Afschrijving tot (huidig jaar): Het totaalbedrag dat in het verleden had moeten worden gereserveerd om de eerst 
komende werkzaamheden te kunnen betalen.

Toelichting: Dit hoofdstuk geeft de VvE inzicht in de werkzaamheden welke direct en op termijn 
uitgevoerd kunnen worden. Reserveringen, wat de reservering had moeten zijn en 
wat nog gereserveerd moet worden, voor een onderdeel in het rapport dat in een 
bepaald jaar uitgevoerd moet worden. De afschrijvingstermijn van een onderdeel aan 
uw pand geeft de herhaling voor onderhoud of vervanging in jaren.



Bijvoorbeeld: wanneer in de kolommen “Jaar van uitvoering: 2015“, 
"Afschrijvingstermijn: 6" en “Restjaren: 4" vermeld staat, houdt het in dat de VvE voor 
de genoemde werkzaamheden voor het onderdeel die gepland staan in 2015 voor de 
uitvoering nog 4 termijnen heeft om te reserveren (uitgaande van 2011) en al 2 
termijnen gereserveerd heeft. Zo leest u in de kolom “Totaal” het berekende bedrag 
en in de kolom “Afschrijving per jaar” het totaalbedrag dat gedeeld wordt door 6 jaar 
(Afschrijvingstermijn). “Afschrijving tot 2011” zijn de 2 termijnen die de VvE al 
gereserveerd moet hebben.



De overzichten onder hoofdstuk “10 jaren begroting" gesorteerd op elementengroep 
en soort onderhoud is verder in dit rapport herleid uit dit overzicht (zie hiervoor in dit 
overzicht de kolom “Fonds”).  

”.
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Nalopen / herstel hang en sluitwerk per 
appartement

I 9.00 st € 238.00 € 2142.00 2014 10 2 € 214.20 € 0.00

werking sluiting entreedeur I 1.00 pst € 238.00 € 238.00 2012 0 € 0.00 € 238.00

037 Hang en sluitwerk 1.00 st

Herstellen, reinigen doorvoer / put kunststof E 100 9.00 st € 7.04 € 63.40 2012 1 € 63.40 € 0.00

027 Balkon doorvoeren kunststof 9.00 st

Reinigen en coaten galerij constructie beton R 100 46.80 m2 € 89.25 € 4176.90 2015 12 3 € 348.08 € 0.00

021 Balkon constructie beton 46.80 m2

Uitmonding HWa's op galerij te hoog / lekkage I 1.00 pst € 952.00 € 952.00 2012 0 € 0.00 € 952.00

017 Hemelwaterafvoer pvc 1.00 m1

Vervangen kitvoeg I 100 6.00 m1 € 71.40 € 428.40 2012 12 € 35.70 € 0.00

015 Dilataties, kitvoegen t.p.v. 
elementen 6.00 m1

Herstel raamdorpelstenen R 100 62.10 m1 € 15.97 € 991.72 2012 24 € 41.32 € 0.00

014 Raamdorpelstenen 62.10 m1

Uigespoeld voegwerk  / scheurvorming R 1.00 pst € 1785.00 € 1785.00 2012 0 € 0.00 € 1785.00

012 Gevelafwerking voegwerk platvol 241.00 m2

tuinmuur ontzet R 1.00 pst € 1428.00 € 1428.00 2012 0 € 0.00 € 1428.00

011 Gevelconstructie metselwerk 1.00 m2

Appartementen

Omschrijving

Fonds

%

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Jaar van uitvoering

Afschrijving termijn

Rest jaren

Afschrijving per jaar

Afschrijving tot (huidig jaar)

: naam van het element of gebouwdeel met nummering

: soort onderhoud, R = regulier, E = Exploitatie, I = investering

: percentage van de totaal aanwezige hoeveelheid

: aantal(len)

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: de prijs per eenheid

: het totaal bedrag van hoeveelheid x prijs

: eerste jaar van uitvoering

: de herhalingscyclus

: aantal jaren die nog resteren tot het eerste uitvoeringsjaar

: het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvingstermijn

: het totaalbedrag dat in het verleden al had moeten worden gereserveerd

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving Fonds % Hoeveel
-heid

Een-
heid

Prijs Totaal Jaar van 
uitvoering

Afschrijving-
termijn

Rest jaren Afschrijving 
per jaar

Afschrijving 
tot  2012

RESERVERING- EN AFSCHRIJVINGOVERZICHT

http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_8F9E
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_87BL
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_BFM6
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_F2AK
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_N0GH
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_I5AJ
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_JBK3
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129261149_8NJ4
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Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend R 100 1.00 pst € 14280.00 € 14280.00 2015 6 3 € 2380.00 € 0.00

Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend R 100 1.00 pst € 3570.00 € 3570.00 2012 6 € 595.00 € 0.00

091 Dekkend op hout kozijn en raam 1.00 pst

Vervangen betontegels op rubber dragers I 43.00 m2 € 58.64 € 2521.66 2014 36 2 € 70.04 € 0.00

059 Tegels op rubber dragers 1.00 m2

Vervangen gootbekleding zink I 100 46.00 m1 € 107.42 € 4941.38 2014 30 2 € 164.71 € 0.00

Reinigen gootbekleding zink E 100 46.00 m1 € 5.06 € 232.65 2012 1 € 232.65 € 0.00

057 Gootbekleding zink 46.00 m1

Vervangen dakbedekking bitumen dakterras R 43.50 m2 € 142.80 € 6211.80 2014 36 2 € 172.55 € 0.00

uitloop trappenhuis loopt niet goed door I 1.00 st € 267.75 € 267.75 2012 0 € 0.00 € 267.75

Vervangen dakbedekking bitumen trappenhuis I 100 13.00 m2 € 115.37 € 1499.82 2019 36 7 € 41.65 € 0.00

053 Bitumineuze dakbedekking 13.00 m2

Losliggende nokvorsten I 5.00 m1 € 89.25 € 446.25 2012 0 € 0.00 € 446.25

052 Vorsten keramisch 1.00 m1

Fixeren hoekpannen mechanisch en met Flexim I 62.40 m1 € 38.08 € 2376.19 2012 0 € 0.00 € 2376.19

vervanging van diverse kapotte dakpannen I 10.00 m2 € 66.64 € 666.40 2012 0 € 0.00 € 666.40

052 Dakpannen keramisch 1.00 m2

preventief vervangen kruipluiken in woningen I 4.00 € 53.55 € 214.20 2014 0 2 € 107.10 € 71.40

Vervangen luik in gezamelijke entree I 100 1.00 st € 238.00 € 238.00 2012 30 € 7.93 € 0.00

038 Kruipluiken 1.00 st

Omschrijving

Fonds

%

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Jaar van uitvoering

Afschrijving termijn

Rest jaren

Afschrijving per jaar

Afschrijving tot (huidig jaar)

: naam van het element of gebouwdeel met nummering

: soort onderhoud, R = regulier, E = Exploitatie, I = investering

: percentage van de totaal aanwezige hoeveelheid

: aantal(len)

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: de prijs per eenheid

: het totaal bedrag van hoeveelheid x prijs

: eerste jaar van uitvoering

: de herhalingscyclus

: aantal jaren die nog resteren tot het eerste uitvoeringsjaar

: het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvingstermijn

: het totaalbedrag dat in het verleden al had moeten worden gereserveerd

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving Fonds % Hoeveel
-heid

Een-
heid

Prijs Totaal Jaar van 
uitvoering

Afschrijving-
termijn

Rest jaren Afschrijving 
per jaar

Afschrijving 
tot  2012

RESERVERING- EN AFSCHRIJVINGOVERZICHT

http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225342_CAMM
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225342_H339
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225342_CJ2E
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_5I5J
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_NG7L
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_GJA3
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129261717_LBE7
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Groot schilderwerk deur hout dekkend R 100 9.00 st € 94.83 € 853.48 2015 6 3 € 142.24 € 0.00

091 Dekkend op hout deur 9.00 st

Opharken grind / verwijderen vuil / verwijderen 
grind bij hwa's

I 1.00 pst € 714.00 € 714.00 2012 0 € 0.00 € 714.00

053 Bitumen met ballast 53.00 m2

Vervangen hang en sluitwerk I 100 9.00 st € 185.54 € 1669.90 2014 30 2 € 55.66 € 0.00

037 Hang en sluitwerk 9.00 st

Herstel kozijnen onderkanten stijlen / deuren I 100 9.00 st € 119.00 € 1071.00 2012 0 € 0.00 € 1071.00

031 Buitenkozijnen hout 9.00 st

Ontbrekende loodslabbe bij aansluiting 
trappenhuis

R 1.00 pst € 178.50 € 178.50 2012 0 € 0.00 € 178.50

014 Loodslabben opgaand werk 1.00 m1

Herstel voegwerk plaatselijk R 1.00 pst € 178.50 € 178.50 2012 0 € 0.00 € 178.50

012 Gevelafwerking voegwerk platvol 1.00 m2

Bergingen

Actualisatie MJOP R 100 1.00 pst € 473.86 € 473.86 2015 3 3 € 157.95 € 0.00

Klein onderhoud E 9.00 st € 74.99 € 674.94 2012 1 € 674.94 € 0.00

619 Algemeen 1.00 pst

herstel van lekkage riolering in centrale hal R 100 1.00 pst € 1190.00 € 1190.00 2012 0 € 0.00 € 1190.00

432 Binnenriolering leidingstelsel 1.00 pst

Omschrijving

Fonds

%

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Jaar van uitvoering

Afschrijving termijn

Rest jaren

Afschrijving per jaar

Afschrijving tot (huidig jaar)

: naam van het element of gebouwdeel met nummering

: soort onderhoud, R = regulier, E = Exploitatie, I = investering

: percentage van de totaal aanwezige hoeveelheid

: aantal(len)

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: de prijs per eenheid

: het totaal bedrag van hoeveelheid x prijs

: eerste jaar van uitvoering

: de herhalingscyclus

: aantal jaren die nog resteren tot het eerste uitvoeringsjaar

: het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvingstermijn

: het totaalbedrag dat in het verleden al had moeten worden gereserveerd

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving Fonds % Hoeveel
-heid

Een-
heid

Prijs Totaal Jaar van 
uitvoering

Afschrijving-
termijn

Rest jaren Afschrijving 
per jaar

Afschrijving 
tot  2012

RESERVERING- EN AFSCHRIJVINGOVERZICHT

http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_I56J
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_CAJJ
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193715_6FF9
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193715_CH7H
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193715_NMHL
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193715_2754
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129262460_LNK9
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129262042_2CJ7
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Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend R 100 19.00 m2 € 43.91 € 834.31 2015 6 3 € 139.05 € 0.00

Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend R 100 19.00 m2 € 18.30 € 347.74 2012 6 € 57.95 € 0.00

091 Dekkend op hout kozijn en raam 19.00 m2

Klein schilderwerk diversen hout dekkend R 100 2.50 m2 € 18.30 € 45.76 2012 6 € 7.62 € 0.00

Groot schilderwerk diversen hout dekkend R 100 2.50 m2 € 43.91 € 109.78 2015 6 3 € 18.29 € 0.00

091 Dekkend op hout diversen 2.50 m2

Klein schilderwerk deur hout dekkend R 100 9.00 st € 35.56 € 320.01 2012 6 € 53.34 € 0.00

Totaal VVE de Wig € 5781.35 € 11562.99

Omschrijving

Fonds

%

Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Totaal

Jaar van uitvoering

Afschrijving termijn

Rest jaren

Afschrijving per jaar

Afschrijving tot (huidig jaar)

: naam van het element of gebouwdeel met nummering

: soort onderhoud, R = regulier, E = Exploitatie, I = investering

: percentage van de totaal aanwezige hoeveelheid

: aantal(len)

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: de prijs per eenheid

: het totaal bedrag van hoeveelheid x prijs

: eerste jaar van uitvoering

: de herhalingscyclus

: aantal jaren die nog resteren tot het eerste uitvoeringsjaar

: het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvingstermijn

: het totaalbedrag dat in het verleden al had moeten worden gereserveerd

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving Fonds % Hoeveel
-heid

Een-
heid

Prijs Totaal Jaar van 
uitvoering

Afschrijving-
termijn

Rest jaren Afschrijving 
per jaar

Afschrijving 
tot  2012

RESERVERING- EN AFSCHRIJVINGOVERZICHT

http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_BC06
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_B99M
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ELEMENTENLIJST MET CONDITIESCORE

De kolommen in het hierna volgende hoofdstuk, geven de informatie als volgt weer:

Omschrijving: De omschrijving van de betreffende informatie.

Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, bijvoorbeeld m2 = 
vierkantemeter, m1 = strekkende meter, m3 = kubiekemeter, st = stuks, 
en pst = post.

Conditiekolommen:

Conditie:

De kolommen "uitstekend" tot "zeer slecht" geven grafisch de conditie 
van het elelement aan. Hoe donkerder de kleur hoe verder de uitslag 
naar goed of slecht is. Groen = "goed" Rood = "slecht".

De nummerieke weergave van de conditiescore.

Hoeveelheid: De totale hoeveelheid van het element, met betrekking tot het bouwdeel.

1 = Uitstekend
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht

Conditiemeting: De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767 "conditiemeting van 
gebouw en installatiedelen". Deze norm geeft een methode om de 
conditie van de bouw- en installatie op objectieve en eenduidige wijze 
vast te leggen. Uit deze inspectiemethode resulteert een waarde die de 
degradatie van een  bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie 
van belang, omvang en intensiteit van een gebrek. 



Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een 
standaard gebrekenlijst. Aan elk gebrek is de norm van een bepaald 
belang toegekend. Daarnaast moet ook de omvang en de intensiteit in 
een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de 
conditiescore.

Toelichting: Wanneer een element aan het pand als matig, slecht of zeer slecht 
beoordeeld is, dan zal deze in de meeste gevallen in het hoofdstuk 
“Bevindingen” in het rapport opgenomen zijn.
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619 Algemeen 1 pst 0

432 Binnenriolering leidingstelsel 1 pst 4

038 Kruipluiken 1 st 4

011 Gevelconstructie metselwerk 1 m2 4

015 Dilataties, kitvoegen t.p.v. elementen 6 m1 6

012 Gevelafwerking voegwerk platvol 241 m2 4

014 Raamdorpelstenen 62.1 m1 5

017 Hemelwaterafvoer pvc 1 m1 3

021 Balkon constructie beton 46.8 m2 4

052 Vorsten keramisch 1 m1 3

035 Buitendeur hout 31 st 2

052 Dakpannen keramisch 1 m2 4

031 Buitenkozijnen hout 1 pst 2

037 Hang en sluitwerk 1 st 3

027 Balkon doorvoeren kunststof 9 st 2

053 Bitumineuze dakbedekking 13 m2 3

026 Balkon hekken e.d. hout 1 m2 2

059 Tegels op rubber dragers 1 m2 4

057 Gootbekleding zink 46 m1 4

091 Dekkend op hout kozijn en raam 1 pst 2

Appartementen

014 Loodslabben opgaand werk 1 m1 0

017 Hemelwaterafvoer pvc 5 m1 2

031 Buitenkozijnen hout 9 st 3

037 Hang en sluitwerk 9 st 3

012 Gevelafwerking voegwerk platvol 1 m2 3

091 Dekkend op hout deur 9 st 3

053 Bitumen met ballast 53 m2 5

091 Dekkend op hout kozijn en raam 19 m2 3

091 Dekkend op hout diversen 2.5 m2 3

Bergingen

Omschrijving 

Hoeveelheid

Eenheid          

Uitstekend

Goed

Redelijk 

Matig

Slecht 

Zeer slecht 

Conditie

:  de naam van het element of gebouwdeel met codering

:  de totale hoeveelheid van het element in het genoemde gebouwdeel

:  m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

:  conditie 1  

:  conditie 2

:  conditie 3

:  conditie 4

:  conditie 5

:  conditie 6

:  nummerieke aanduiding

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving Hoeveelheid Een-
heid

Uitstek-
end

Goed Rede-
lijk

Matig Slecht Zeer 
slecht

Conditie

ELEMENTENLIJST MET CONDITIESCORE
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BEVINDINGEN

De kolommen in het hierna volgende hoofdstuk, geven de informatie als volgt weer:

Omschrijving: Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, de omschrijving van de 
bevinding en de locatie waar de bevinding is waargenomen weer. 
Verder staat onder de locatie zonodig een nadere uitleg of advies.

Eenheid:

Hoeveelheid: Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.

Conditiescore: De conditiescore is bepaalt aan de hand van een berekening volgens 
NEN 2767. Dit is de landelijke conditieberekening.

1 = Uitstekend
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht

De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, bijvoorbeeld m1 = 
strekkende meter, m2 = vierkantemeter, m3 = kubiekemeter, st = stuks, 
en pst = post.

Toelichting: In dit hoofdstuk worden alle gebreken (“bevindingen”) vastgelegd en 
toegelicht door middel van een foto en voorzien van een 
werkomschrijving. Dit kan als ondersteuning dienen voor een VvE 
bijvoorbeeld bij het screenen van een offerte of het controleren van de 
werkwijze van een leverancier of aannemer.
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012 Gevelafwerking voegwerk platvol Conditie 4

Diverse plaatsen

Toelichting:

Op diverse plaatsen is het voegwerk reeds weggespoeld. Dit is met name bij de togen boven 
de balkons van de topappartementen, en bij de galerijen aan de achterzijde. Met prijsvorming 
is rekening gehouden met kosten voor hoogwerker tbv topgevels voorzijde. Voorwaarde 
hiervan is wel dat e.e.a. wordt gecombineerd met herstel schilderwerk liggende delen.

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Uigespoeld voegwerk  / 
scheurvorming

1.00 pst

Locatie:

011 Gevelconstructie metselwerk Conditie 4

hoek van bij steeg

Toelichting:

slopen deel muur, inboeten metselwerk en voegwerk.

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

tuinmuur ontzet 1.00 pst

Locatie:

Appartementen

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN
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037 Hang en sluitwerk Conditie 3

entreedeur

Toelichting:

afstellen entreedeur hang-sluitwerk

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

werking sluiting entreedeur 1.00 pst

Locatie:

017 Hemelwaterafvoer pvc Conditie 3

bij galerijen

Toelichting:

aanlengen + plaatsen bochtstuk aan HWA. / lekkagevorming bij aansluitingen beton alsmede 
aansluiting hwa's op dakgoten

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Uitmonding HWa's op galerij te 
hoog / lekkage

1.00 pst

Locatie:

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN
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038 Kruipluiken Conditie 4

bij voordeur

Toelichting:

vervangen door geisoleer kruipluik van hout/cement (geen rottingsgevaar)

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

preventief vervangen kruipluiken 
in woningen

4.00

Locatie:

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN
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052 Dakpannen keramisch Conditie 4

Locatie:

Fixeren hoekpannen mechanisch 
en met Flexim

62.40 m1

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Kantpannen slecht vastgemaakt.

Toelichting:

kantpannen schuine daken

Locatie:

vervanging van diverse kapotte 
dakpannen

10.00 m2

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Toelichting:

bij de goten / dakvlakken

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN
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053 Bitumineuze dakbedekking Conditie 3

dak trappenhuis

Toelichting:

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

uitloop trappenhuis loopt niet goed 
door

1.00 st

Locatie:

052 Vorsten keramisch Conditie 3

losliggende nokvorsten

Toelichting:

De vorsten zijn met specie onderkauwd. Plaatselijk losliggend. Losse delen verwijderen en 
aansmeren met Flexim.

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Losliggende nokvorsten 5.00 m1

Locatie:

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN
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Diverse plaatsen onder daktrim

Toelichting:

Op diverse plaatsen ontbreekt voegwerk onder de daktrim.

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Herstel voegwerk plaatselijk 1.00 pst

Locatie:

012 Gevelafwerking voegwerk platvol Conditie 3

Bergingen

432 Binnenriolering leidingstelsel Conditie 4

centrale hal

Toelichting:

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

herstel van lekkage riolering in 
centrale hal

1.00 pst

Locatie:

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN



Print datum: 26-01-2012

©2011/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

20

031 Buitenkozijnen hout Conditie 3

Onderkanten deuren / stijlen

Toelichting:

Diverse onderkanten van stijlen /deuren zijn aangetast door houtrot

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Herstel kozijnen onderkanten 
stijlen / deuren

9.00 st

Locatie:

014 Loodslabben opgaand werk Conditie 0

Aansluiting dak/trappenhuis

Toelichting:

Aanbrengen van een loodslabbe middels een knelstrip (bovenzijde afkitten). Loodslabbe van 
voldoende lengte zodoende dat deze de knik afdekt.

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Ontbrekende loodslabbe bij 
aansluiting trappenhuis

1.00 pst

Locatie:

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN
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053 Bitumen met ballast Conditie 5

plat dak bergingen

Toelichting:

Grind is in de loop der jaren vervuild: mosaangroei op daken. Verder ligt het grind tot aan de 
HWA afvoeren. Belangrijk is het grind in een straal van circa een halve meter rond de 
afwateringspunten te verwijderen.

Omschrijving bevinding Hoeveelheid Eenheid

Opharken grind / verwijderen vuil / 
verwijderen grind bij hwa's

1.00 pst

Locatie:

Conditie

Omschrijving bevinding

Hoeveelheid

Eenheid

Locatie

Toelichting

: de totale conditie van het element volgens NEN 2767

: de omschrijving van het geconstateerde gebrek aan het element

: de hoeveelheid van het geconstateerde gebrek

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: omschrijving waar het gebrek zich bevindt

: eventuele verdere uitleg of advies

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving

BEVINDINGEN
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JAARPLAN voor het jaar  2012

De kolommen in de hierna volgende begroting, geven de informatie als volgt weer:

Omschrijving van de handeling: Dit is de omschrijving van het regelniveau waarop wordt getotaliseerd, 
bijvoorbeeld op gebouwdelen, hoofdgroepen en handelingen. Indien er 
voor de omschrijving een "*" teken staat (in rood), dan is dit een 
bevinding die tijdens de inspectie is waargenomen en in het hoofdstuk 
'Bevindingen' verder is omschreven.

Element waaraan de handeling 
wordt uitgevoerd:

Het betreffende element.

Hoeveelheid: De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het 
betreffende startjaar is gepland om uit te voeren.

Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, bijvoorbeeld m1 = 
strekkende meter, m2 = vierkantemeter, m3 = kubiekemeter, st = stuks, 
en pst = post.

Norm: De prijs per eenheid.

2012 Totaalbedrag in jaar van uitvoering.

Toelichting: In dit overzicht zijn alle herstel/renovatie werkzaamheden vermeld die in 
het eerste jaar uitgevoerd dienen te worden. De onderhoudselementen 
die in dit overzicht genoemd zijn, zijn ook terug te vinden onder het 
hoofdstuk “Bevindingen”. 



In dit overzicht zijn werkzaamheden aan het object voor het eerste jaar 
opgenomen, het jaar waarin het rapport is opgemaakt. Wanneer een 
opname na september heeft plaats gevonden, gaat het jaar voor het 
“Jaarplan” over naar het daarop volgend jaar. (Bijvoorbeeld, de opname 
is in september 2011, het jaarplan betreft dan 2012.)



Het jaarplan geeft aan wat de kosten zijn voor de eerste jaar, of wat de 
investering is voor het achterstallig onderhoud. Dit houdt in dat de VvE 
het bedrag gereserveerd moet hebben.
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* Herstel kozijnen onderkanten stijlen / deuren 031 Buitenkozijnen hout 9.00 st 1071

Totaal 03 Buitenkozijnen 1071

03 Buitenkozijnen

* Ontbrekende loodslabbe bij aansluiting trappenhuis 014 Loodslabben opgaand werk 1.00 pst 179

* Herstel voegwerk plaatselijk 012 Gevelafwerking voegwerk platvol 1.00 pst 179

Totaal 01 Gevels 357

01 Gevels

Bergingen

Klein onderhoud 619 Algemeen 9.00 st 675

* herstel van lekkage riolering in centrale hal 432 Binnenriolering leidingstelsel 1.00 pst 1190

Totaal 43 Vuilafvoervoorziening 1190

43 Vuilafvoervoorziening

Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend 091 Dekkend op hout kozijn en raam 1.00 pst 3570

Totaal 09 Buitenschilderwerk 3570

09 Buitenschilderwerk

* Fixeren hoekpannen mechanisch en met Flexim 052 Dakpannen keramisch 62.40 m1 2376

* vervanging van diverse kapotte dakpannen 052 Dakpannen keramisch 10.00 m2 666

* uitloop trappenhuis loopt niet goed door 053 Bitumineuze dakbedekking 1.00 st 268

Reinigen gootbekleding zink 057 Gootbekleding zink 46.00 m1 233

* Losliggende nokvorsten 052 Vorsten keramisch 5.00 m1 446

Totaal 05 Daken 3989

05 Daken

* werking sluiting entreedeur 037 Hang en sluitwerk 1.00 pst 238

Vervangen luik in gezamelijke entree 038 Kruipluiken 1.00 st 238

Herstellen, reinigen doorvoer / put kunststof 027 Balkon doorvoeren kunststof 9.00 st 63

* Uitmonding HWa's op galerij te hoog / lekkage 017 Hemelwaterafvoer pvc 1.00 pst 952

* Uigespoeld voegwerk  / scheurvorming 012 Gevelafwerking voegwerk platvol 1.00 pst 1785

* tuinmuur ontzet 011 Gevelconstructie metselwerk 1.00 pst 1428

Herstel raamdorpelstenen 014 Raamdorpelstenen 62.10 m1 992

Vervangen kitvoeg 015 Dilataties, kitvoegen t.p.v. elementen 6.00 m1 428

Totaal 01 Gevels 5585

01 Gevels

Totaal Appartementen 15549

Appartementen

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving van de handeling Element waaraan handeling wordt uitgevoerd Hoeveelheid Eenheid 2012

JAARPLAN voor het jaar:  2012

http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193715_CH7H
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193715_NMHL
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193715_2754
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129262460_LNK9
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129262042_2CJ7
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225342_CAMM
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_GJA3
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_GJA3
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_5I5J
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225342_CJ2E
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_NG7L
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_8F9E
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129261717_LBE7
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225343_87BL
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_F2AK
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_JBK3
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129261149_8NJ4
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_I5AJ
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129225344_N0GH
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Klein schilderwerk deur hout dekkend 091 Dekkend op hout deur 9.00 st 320

Klein schilderwerk diversen hout dekkend 091 Dekkend op hout diversen 2.50 m2 46

Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend 091 Dekkend op hout kozijn en raam 19.00 m2 348

Totaal 09 Buitenschilderwerk 714

09 Buitenschilderwerk

* Opharken grind / verwijderen vuil / verwijderen grind 
bij hwa's

053 Bitumen met ballast 1.00 pst 714

Totaal 05 Daken 714

05 Daken

Totaal Bergingen 2856

Totaal VVE de Wig 18404

Hoeveelheid

Eenheid

Jaar

*

: hoeveelheid dit in het betreffende jaar wordt uitgevoerd

: m1= strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, pst = post, st = stuks

: het totaalbedrag in het gekozen opname jaar

: betreft een bevinding, zie hoofdstuk "Bevindingen".

Omschrijving van de handeling Element waaraan handeling wordt uitgevoerd Hoeveelheid Eenheid 2012

JAARPLAN voor het jaar:  2012

VVE de Wig te Leiden

http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_I56J
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_B99M
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_BC06
http://193.34.150.4/iprognose/FrmElementBewerk.aspx?ele_pk=20121129193714_CAJJ
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10 JAREN BEGROTING

Het hoofdstuk is als volgt samengesteld:

10 jaren begroting op 
elementengroep

Dit overzicht van de komende 10 jaren begroting gesorteerd op 
elementengroep (gevels, daken enz.).

Per element is het totaalbedrag zichtbaar wat er voor herstel/renovatie in 
het betreffende jaar opgenomen moet zijn..

10 jaren begroting op soort 
onderhoud

Het overzicht voor de komende 10 jaren begroting gesorteerd soort 
onderhoud “Fonds" 

(Exploitatie, Investering en Regulier, zie hiervoor terug in Hoofdstuk 
"Reservering- en Afschrijvingoverzicht")



Per soort onderhoud kan men zien welk totaalbedrag er per soort 
opgenomen is.

E = Exploitatie onderhoud (jaarlijks terugkerend).

R = Regulier onderhoud (bijvoorbeeld schilderwerk)

I = Investering onderhoud (onderdelen worden vervangen)

De VvE is zelf verantwoordelijk om de verdeling verder te initiëren onder 
haar leden op basis van de splitsingsakte. Een gemiddelde reservering 
kan men berekenen door de totaalkolom door 10 (het aantal jaren van 
het overzicht) te delen.
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09 Buitenschilderwerk 714 1798 714 1798 5022

05 Daken 714 714

03 Buitenkozijnen 1071 1670 2741

01 Gevels 357 357

Totaal Bergingen 2856 1670 1798 714 1798 8834

Bergingen (gebouwdeel)

61 Diversen 675 675 675 1149 675 675 1149 675 675 1149 8171

43 Vuilafvoervoorziening 1190 1190

09 Buitenschilderwerk 3570 14280 3570 14280 35700

05 Daken 3989 233 13907 233 233 233 233 1732 233 233 21258

03 Buitenkozijnen 476 2356 2832

02 Balkons 63 63 63 4240 63 63 63 63 63 63 4811

01 Gevels 5585 5585

Totaal Appartementen 15549 971 17002 19902 971 971 5015 2471 971 15725 79547

Appartementen (gebouwdeel)

Totaal VVE de Wig (complex) 18404 971 18672 21699 971 971 5728 2471 971 17522 88381

Omschrijving

Jaren

Totaal

: welk gebouwdeel of elementgroep

: totaal per jaar per elementgroep

: totaal alle jaren per elementgroep, gebouwdeel en totaal complex

VVE de Wig te Leiden

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

10 JAREN BEGROTING gesorteerd op elementengroep



Print datum: 26-01-2012

©2011/Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

27

Regulier 10035 6212 20728 4757 16551 58284

Investering 7398 11489 1500 20387

Explotatie 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 9710

Totaal VVE de Wig 18404 971 18672 21699 971 971 5728 2471 971 17522 88381

Omschrijving

Jaren

Totaal

: welke soort onderhoud

: totaal per jaar per soort onderhoud

: totaal alle jaren per soort onderhoud

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

10 JAREN BEGROTING gesorteerd op soort onderhoud
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KAPITALISATIE alle ONDERHOUD over 10 JAAR

De kolommen in het hierna volgende hoofdstuk, geven de informatie als volgt weer:

Begrotingsjaar: Het betreffende jaar van de begroting.

Uitgaven per jaar: De totale uitgaven voor het onderhoud in het betreffende jaar, zowel 
exploitatie, regulier als investering.

Reservering: De gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar.

Saldo na uitgaven: Het opgebouwde positieve of negatieve saldo, gerekend over de 
uitgaven minus de reservering.

Beginsaldo: Het opgegeven beginsaldo.

Toelichting: Dit hoofdstuk geeft aan wat het kapitaal moet zijn en hoe dit verdeeld is 
over het mjop.



Indien bij een VvE een beginsaldo bekend is en men deze heeft 
opgegeven, zal dit meegenomen worden in het rapport. Dit is in dit 
hoofdstuk zichtbaar.



De "rode" cijfers zijn de totalen die refereren aan de totalen uit de 
overzichten van hoofdstuk “10 jaren begroting”. Deze worden gelijk 
verdeeld over de planningsjaren. Hierdoor zijn de bedragen per jaar 
gelijk, waarmee de VvE zijn kapitaal voor dit onderdeel (bouwkundig 
technisch) kan verantwoorden.
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2017 971 8838 3840

2016 971 8838 -4027

2015 21699 8838 -11894

2018 5728 8838 6950

2021 17522 8838 12500

2020 971 8838 21184

2019 2471 8838 13317

2012 18404 8838 2934

Beginsaldo 12500

2014 18672 8838 967

2013 971 8838 10801

Begrotingsjaar

Uitgaven per jaar

Reservering

Saldo na uitgaven



Index uitgaven

: het jaar van de begroting

: het totaal van de uitgaven in het betreffende jaar

: de gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar.

: het overgebleven saldo na uitgaven plus reservering



: jaarlijkse prijsstijging

VVE de Wig te Leiden

Begrotings jaar Uitgaven per jaar Reservering Saldo na uitgaven

KAPITALISATIE alle ONDERHOUD over 10 JAAR Index uitgaven 
0 %


