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Voorwoord / Leeswijzer 
 
Voor u ligt de MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB) 2012-2021 van VvE Lokhorst, 
Lokhorst 1/171 en Raaphorst 2/10 te Leiderdorp.  
 
Deze MJOB heeft als doel het bieden van inzicht in de onderhoudskosten voor de algemene 
ruimten en gezamenlijke bouwdelen van het wooncomplex zoals die in de toekomst op u als 
eigenaren af kunnen komen. Om tijdig te kunnen voorzien in de kosten die deze 
onderhoudswerkzaamheden met zich mee kunnen brengen, dient iedere Vereniging van 
Eigenaren voldoende geld te reserveren om daarmee incidentele extra bijdragen van de 
individuele eigenaren zoveel mogelijk te voorkomen. Deze onderhoudsreservering is en blijft 
eigendom van alle eigenaren en bepaalt daarmee ook een deel van de waarde van het eigen 
appartement.  
 
Een MJOB is voor het bestuur van de VvE in eerste instantie een middel om de maandelijkse 
bijdrage op basis van de onderhoudsreservering vast te stellen. Daarnaast kan het een 
hulpmiddel zijn om tijdig de aandacht te vestigen op onderhoud dat mogelijk bij bepaalde 
bouwdelen eraan zit te komen. Wij bevelen aan om in dit verband deze MJOB iedere 3 jaar 
te herzien en te actualiseren.  
 
Onderhoud vindt doorgaans conditie-afhankelijk plaats, dat wil zeggen: niet eerder of later 
dan nodig wordt geacht. De MJOB is hierin dus niet leidend maar uiteraard dient hij wel een 
voldoende grote voorspellende waarde te hebben. Doorgaans wordt aan het eind van ieder 
kalenderjaar op basis van een technische inspectie het daadwerkelijke onderhouds-
programma voor het aankomende jaar vastgesteld. Daarbij kan dan rekening worden 
gehouden met het beschikbare budget en mogelijke verschuivingen van (nog niet 
noodzakelijke) werkzaamheden in de tijd. 
 
De eenheidsprijzen en kentallen zoals die door ons in deze MJOB zijn gehanteerd, zijn tot 
stand gekomen op basis van ervaringscijfers in de praktijk en kunnen als marktconform 
(prijspeil februari 2011) worden beschouwd. 
 
 
 
Rendon Advies BV 
 
ir. D. Cats  
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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 
In opdracht van VvE Lokhorst / Vervane Beheer BV heeft Rendon Advies BV een inspectie 
uitgevoerd aan het complex Lokhorst te Leiderdorp. Naar aanleiding van de inspectie is een 
Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld voor een periode van 10 jaar. 
 

1.2 Beschrijving van het complex 
Het complex bestaat uit drie geschakelde vleugels. Blok 5 bestaat uit zeven 
verdiepingsvloeren en blok 4 en blok 6 bestaan uit vijf verdiepingsvloeren. Ter hoogte van de 
begane grond zijn onder alle vleugels garages en bergingen gelegen. Ter hoogte van vleugel 
A (blok 5) is aan de zuidoostzijde en bij vleugel C (blok 6) aan de noordwestzijde een stalen 
noodtrap aanwezig. Iedere vleugel bestaat uit een balkon- en een galerijzijde.  
 
Aan de balkonzijde zijn loggia’s en balkons aanwezig met op de bovenste verdieping een 
terras. De galerijzijde bestaat uit een inpandige galerij ter hoogte van de ingang van de 
appartementen en een terras op de bovenste verdieping. Boven de houten kozijnpuien in de 
gevels zijn prefab lateien geplaatst. De prefab lateien zijn bij doorlopende kozijnpuien per 
stramien gedilateerd. Onder alle houten gevelpuien zijn ijzeraarde raamdorpelstenen 
aanwezig.  
 
De loggia’s en de terrassen zijn voorzien van een gemetselde borstwering met spouw. De 
bovenzijde van de borstwering is afgewerkt met een gewapend betonnen prefab afdekband. 
Voorts zijn aan de galerijzijde ter hoogte van de 1e, 3e resp. de  5e verdiepingsvloer per 
stramien gewapend betonnen consoles aanwezig. Zowel aan de balkon- als de galerijzijde 
bevinden zich op regelmatige afstanden hemelwaterafvoeren. 
 
Het gevelmetselwerk aan de galerij- en balkonzijde bestaat uit een gemetseld binnen- en 
buitenspouwblad. Het gevelmetselwerk van de kopgevels bestaat uit een gemetseld 
buitenspouwblad. Het binnenblad bestaat uit beton. Het gevelmetselwerk bestaat uit een 
handvorm generfde rood/bruine metselsteen en is gemetseld in halfsteensverband met een 
platvolle geborstelde voeg. 
 
De dakrand bestaat uit een prefab gewapend betonnen afdekband en aan de kopgevels 
bevindt zich een in het werk gestorte betonnen neus die overgaat in een prefab gewapend 
betonnen afdekband. De desbetreffende afdekbanden bevinden zich ter hoogte van de 1e, 3e 
en 5e verdiepingsvloer.  
 
De platte daken zijn voorzien van een bitumineuze dakbedekking met ballast (grind). Op de 
daken bevinden zich gemetselde schoorstenen met betonnen shunt ventilatiekappen. 
 

1.3 Onderhoudshistorie 
Aan het buitenhoutwerk is circa 2 jaar geleden een grote schilderbeurt uitgevoerd. Overig 
uitgevoerd onderhoud is onbekend. De leeftijd van alle onderdelen, met name de installaties, 
zijn niet bekend. Ten aanzien van bovengenoemde aspecten zijn aannamen genomen. 
 

1.4 Voorgenomen onderhoudsactiviteiten (2011) 
We hebben geen informatie met betrekking tot voorgenomen onderhoudsactiviteiten. 
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1.5 Doel 
Het doel van de werkzaamheden is: 
− Het inzichtelijk maken van de noodzakelijke onderhoudskosten voor de komende 10 jaar 

d.m.v. het opstellen van een MJOB (meerjaren onderhoudsbegroting).  
 
Opgemerkt wordt dat het hierbij uitsluitend gaat om de planmatig te verrichten bouwkundige 
werkzaamheden. Periodiek onderhoud aan installaties, schoonmaakonderhoud en 
dergelijken wordt door de VvE Raaphorst op een andere wijze in de jaarlijkse 
exploitatierekening meegenomen. 
 
De begroting beslaat de jaren 2012 t/m 2021. In het planjaar 2011 staan de kosten vermeld 
voor het uitvoeren van de algehele gevelrenovatie zoals in een eerder rapport is beschreven. 
Met de VvE is afgesproken om deze kosten over meerdere jaren te spreiden. De VvE zal 
daarover zelf een beslissing nemen. 
 
Ten behoeve van het maken van reserveringen voor grote kostenposten na deze termijn is 
de begroting doorgetrokken over een periode van 30 jaar. Het deel vanaf 2021 en verder 
wordt niet als begroting meegeleverd, maar wordt wel meegenomen bij het bepalen van de 
jaarlijkse kosten.  
 

1.6 Te inspecteren onderdelen 
In de MJOB dienen de volgende onderdelen te worden opgenomen: 
− De platte daken inclusief opstanden 
− De gehele buitenschil inclusief balkons en noodtrappen  
− De binnenzijde van de algemene ruimten inclusief postkasten en bellentableau met 

intercom (entree, trappenhuis, inpandige galerijen en bergingsgangen). 
 

1.7 Uitvoeringsdatum werkzaamheden 
Het onderzoek op locatie is op maandag 9 en dinsdag 10 mei 2011 uitgevoerd. 
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2. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inspectie vermeld. De paragraafindeling komt 
overeen met de indeling van de begroting. De opgenomen kosten in het rapport betreffen het  
prijspeil van 2011 incl. BTW. Omdat bouwtekeningen ten tijde van de inspectie ontbraken, 
zijn de hoeveelheden gebaseerd op indicatieve en globale metingen. Bouwdelen die niet 
bereikbaar waren, zijn voor wat de hoeveelheden betreft zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. 
De exacte hoeveelheden dienen door de aannemer vooraf in het werk te worden ingemeten 
en geverifieerd. 
 
De volgende hoofdonderdelen zijn gebruikt: 
1. Gevels  
2. Daken 
3. Binnenzijde: entree / trappenhuis / bergingsgangen 
4. Installaties (niet opgenomen) 
5.  Contracten (niet opgenomen) 
6.  Algemeen / diversen (niet opgenomen) 
 

2.1 Gevels 
Beschrijving van de gevels van het complex (overzichtsfoto’s): 
   

  
Foto 01:  kopgevel blok5  Foto 02:  hoek voorgevels blok 4 en 5 
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Foto 0 3: voorgevel blok 4  Foto 0 4: voorgevel blok 6 
 

 

 

Foto 0 5: kopgevel blok 6  Foto 0 6: achtergevel blok 6 
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Foto 0 7: trappenhuis blok 4 en 6  Foto 0 8: achtergevel blok 4 
 

  
Foto 0 9: hoek achtergevels blok 4 en 5  Foto 10: achtergevel blok 5 
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2.1.1 Gevels, metselwerk en betonwerk 

Beschrijving 
− Stenen: handvorm generfde rood/bruine metselsteen  
− Voegen: platvol geborsteld.  
− Betonwerk: dakranden en betonbanden gevels en rechthoekige consoles in de voorgevels 

(galerijzijde) van de blokken 4 en 6. De consoles zijn geschilderd. 
 
Opmerkingen 
− Het metselwerk verkeert over het algemeen in een redelijke staat. Incidenteel (gezien de 

totale hoeveelheid) is schade aan het metselwerk geconstateerd, zoals scheurvorming en 
loszittend metselwerk. Incidenteel is sprake van vervuiling (mosaangroei) van het 
metselwerk (foto's 11 en 12).  

− Het voegwerk verkeert over het algemeen in matige tot slechte technische staat. Met 
name op de bovenste verdiepingen is het voegwerk behoorlijk ernstig aangetast, 
voegwerk boven lateien is losgescheurd (foto 13). 

− Er is naast deze visuele inspectie een uitgebreid destructief onderzoek door ons 
uitgevoerd aan het gevelmetselwerk naar de technische staat en de hoeveelheid 
aanwezige spouwankers. Technisch voldoen de ankers niet en de hoeveelheid is ook niet 
conform het huidige Bouwbesluit. Volgens het Bouwbesluit dienen nieuwe spouwankers 
aangebracht te worden en tevens de juiste hoeveelheid of aantallen per m2.  

− Op basis van dit onderzoek is tevens bepaald dat er een aantal nieuwe dilataties in het 
metselwerk moeten worden bijgemaakt.  

− Het is aan te bevelen om de gevels te hydrofoberen. De stenen zijn erg poreus en de 
voegen zijn zeer slecht. 

− Bij diverse gebouwdilataties is het afdichtingsmateriaal naar buiten gekomen en verweerd. 
Dit dient vervangen te worden (foto 14).     

− Het betonwerk verkeert in een redelijke tot goede technische staat er is minimaal schade 
geconstateerd t.o.v. de totale hoeveelheid, wel is er sprake van aantasting van het 
schilderwerk in de vorm van scheurvorming en verpoedering, op de betonbanden en 
betonnen dakranden. 

− Tussen de diverse betononderdelen is het daar aanwezige kitwerk verweerd en verouderd 
en gescheurd.  

− Het voegwerk van de raamdorpelstenen is op veel plaatsen behoorlijk verweerd en 
aangetast (foto 15). 

 
 Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen 
− Gescheurd metselwerk herstellen / vervangen  
− Aanbrengen van nieuwe dilataties en herstellen van bestaande dilataties 
− Aangetast voegwerk herstellen / vervangen in combinatie met aanbrengen van glijfolie.  
− Aanbrengen nieuwe spouwankers 
− Hydrofoberen metselwerk (in combinatie met bovengenoemde activiteiten) 
− Stelpost voor reparaties aan betonnen onderdelen gevels.  
− Grote schilderbeurt betonnen gevelbanden en consoles. 
− Vervangen kitvoegen tussen diverse gevelband elementen. 
− Op korte termijn herstellen voegwerk raamdorpelstenen.  
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Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  
incl. BTW Jaar Cyclus  

       
- Buitengevels 135 M1 Herstel verticale en diagonale scheuren €    35.105  2011 25 

- Buitengevels 1 Post Herstel bestaande dilataties €    10.115 2011 25 
- Buitengevels 24 stks Aanbrengen nieuwe dilataties balkon- en galerijzijde €    44.625 2011 25 

- Buitengevels 10 stks Aanbrengen extra dilataties kopgevels €      9.282 2011 25 

- Buitengevels 20000 stks Aanbrengen renovatieankers €  247.520 2011 40 

- Buitengevels 
- Buitengevels  
- Buitengevels 
- Buitengevels 
- Buitengevels 
- Buitengevels 
- Buitengevels 
- Buitengevels 
- Buitengevels 
- Buitengevels 
- Buitengevels 
 

4738 
4738 

1 
1 
1 

415 
70 

460 
469 
510 

1 
 

m2 
m2 
post 
post 
post 
m2 
m2 
m1 
m1 
m1 
post 
 

Reinigen en hydrofoberen metselwerk 
Herstel voegwerk 
Repareren betonschade 
Aanbrengen glijfolie 
Bereikbaarheid aangaande herstel gevel 2012 
Grote schilderbeurt betonnen gevelbanden 
Grote schilderbeurt consoles galerijzijde 
Vervangen kitvoegen tussen gevelbanden 
Voegwerk raamdorpelstenen vervangen galerijzijde 
Voegwerk raamdorpelstenen vervangen balkonzijde 
Bereikbaarheid aangaande herstel buitengevel 2012 

€    73.861 
€  222.766 
€      4.165 
€      2.975 
€    88.500 
€    16.297 
€      2.749 
€    10.948 
€    19.534 
€    25.407 
€ 105.315 

2011 
2011 
2011 
2011 
2011 
2016 
2016 
2016 
2011 
2011 
2011 

15 
25 
15 
25 
25 
10 
10 
10 
15 
15 
25 

 

 

 

 
Foto 11: scheurvorming metselwerk  
 

Foto 12: scheurvorming metselwerk 
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Foto 13: losgescheurde lintvoeg 
 

 
Foto 15: ernstig verweerd voegwerk 

raamdorpelstenen 
 

Foto 14: losgekomen voegvulling 
 

2.1.2 Balkons   

Beschrijving 
− In de achtergevels van de blokken 4 en 6 en de achter- en voorgevel van blok 5 bevinden 

zich balkons. Verspreid over de gevels zijn er zogenaamde smalle zeembalkons, half 
uitkragende en inpandige balkons en loggia's en op de bovenste verdiepingen aan beide 
zijden van de drie blokken is sprake van terrassen.  

− De vloeren van de balkons en de terrassen zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking 
met grindtegels en zijn rondom voorzien van lood.  

− De borstweringen bestaan uit metselwerk en op de borstweringen liggen betonnen afdek 
elementen.  

− De aansluitingen van de betonnen afdekelementen zijn voorzien van kit. 
− De plafonds van de balkons en tevens de onderkanten van de uitkragende delen zijn 

voorzien van houten delen, deze zijn dekkend geschilderd.  
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Opmerkingen  
− Aan de vloeren zijn geen directe gebreken geconstateerd behoudens (lichte) vervuiling 

van de grindtegels (foto 16). 
− Aan de gemetselde borstweringen zijn geen gebreken geconstateerd op de bezochte 

balkons en terrassen. 
− Aan het schilderwerk van de betonnen afdekelementen ter plaatse van de terrassen is 

aantasting in de vorm van loslaten en scheurvorming geconstateerd (foto 17). 
− Het kitwerk tussen de betonnen afdekelementen ter plaatse van de terrassen is verouderd 

en vertoont loslaten en lichte scheurvorming (foto 17). 
− Aan de houten plafonddelen is op diverse plaatsen houtrot geconstateerd en 

afbladderende verf (foto 18).  
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Schilderen van de betonnen afdekelementen en consoles. 
− Kitaansluitingen tussen betonnen afdekelementen vervangen. 
− Herstellen van houtrot aan de houten plafonddelen in combinatie met een grote 

schilderbeurt. 
− Grote schilderbeurt stalen leuningen en privacy schermen. 
− Op termijn zal de dakbedekking vervangen moeten worden (hergebruik grindtegels).  
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid Omschrijving 
Bedrag 

incl. BTW Jaar Cyclus 

- Balkons 1 post Herstel betonschades € 5.950 2012 15 

- Balkons 117 m2 Grote schilderbeurt consoles €4.595   2016 10 

- Balkons 433 m2 Grote schilderbeurt afdekstenen €17.004   2016 10 

- Balkons 362 m1 Kitvoegen aansluitingen afdekstenen vervangen €8.616   2016 10 

- Balkons 1033 m2 Vervangen bitumineuze dakbedekking € 116.781 2022 30 

- Balkons 514 m2 Reinigen grindtegels € 13.077 2022 10 

- Balkons 1903 m1 Vervangen lood balkons en terrassen € 147.197 2022 40 

- Balkons 44 stks Vervangen balkondoorvoeren € 7.069 2022 30 

- Balkons 280 m2 Grote schilderbeurt houten plafonds € 7.330 2016 10 

- Balkons 700 m1 Grote schilderbeurt stalen leuningen € 16.660 2016 10 

- Balkons  58 stks Grote schilderbeurt privacy schermen € 1.726 2016 10 

 

  
Foto 16:  vervuiling grindtegels balkons Foto 17: scheurvorming/loslaten kitvoegen en 

aantasting schilderwerk 
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Foto 18:  houtrot houten plafonddelen  
 

2.1.3 Kozijnen / ramen / deuren 

Beschrijving 
− De kozijnen, ramen en deuren zijn over het algemeen van hardhout. In diverse kozijnen 

op de balkons bevinden zich asbesthoudende glasal panelen (eternit). 
− De ramen van de woningen zijn voorzien van dubbel isolatieglas, nagenoeg alle ramen 

van de algemene ruimtes (trappenhuizen, (gesloten) galerijen en entrees en 
verdiepingshallen zijn voorzien van enkelglas. 

  
Opmerkingen  
− Op de bovenste verdieping, op de terrassen, is enige mate van houtrot geconstateerd aan 

de kozijnen. Gezien de omvang van het complex hebben we slechts een zeer gering deel 
van alle kozijnen kunnen inspecteren (foto 19).  

 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Grote schilderbeurt kozijnen, ramen, deuren, panelen en garagedeuren op middellange 

termijn. 
− Herstellen van houtrot aan kozijnen op de bovenste verdiepingen in combinatie met een 

grote schilderbeurt.  
− Vervangen van deuren, ramen en isolatieglas is in de begroting op lange termijn 

opgenomen.  
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Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 
Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag 

incl. BTW 
Jaar Cyclus  

- Kozijnen, ramen en deuren 1701 m2 Grote schilderbeurt houtwerk balkonzijdes €  44.532 2016 6 

- Kozijnen ramen en deuren 1581 m2 Grote schilderbeurt houtwerk galerijzijdes €  41.391 2016 6 

- Kozijnen, ramen en deuren 222 m2 Grote schilderbeurt glasal panelen eternit   €    5.812 2016 6 

- Kozijnen, ramen en deuren 1 post Houtrotherstel €    8.925 2016 18 

- Kozijnen, ramen en deuren  1 post Hang- en sluitwerk algemeen onderhoud €    1.785 2016 12 

- Buitengevels 1 post Bereikbaarheid aangaande schilderwerk €  62.000 2016 5 

- Deuren algemene ruimtes 12 Stks Vervangen €    8.825 2032 30 

- Deuren balkons 89 stks Vervangen €  65.452 2032 30 

- Draairamen balkons 140 stks Vervangen €  80.301 2032 30 

- Dubbele schuiframen balkons 44 stks Vervangen €  31.416 2032 30 

- Enkele schuiframen  balkons 34 stks Vervangen €  23.265 2032 30 

- Klepramen (algemeen) 
- Garagedeuren 

239 
196 

stks 
m2 

Vervangen 
Grote schilderbeurt garagedeuren 

€  78.213 
€    6.064 

2023 
2016 

30 
12 

- Isolatieglas 91  won Vervangen € 101.359 2032 30 

- Buitengevels 1 Post Bereikbaarheid schilderwerk buitengevels €  73.780 2016 6 

 

 

 

Foto 19:  houtrot kozijnen  
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2.2 Daken 

2.2.1 Dakbedekking, platte daken 

Beschrijving 
− De blokken 4,5 en 6 hebben allen een groot plat dak en ter plaatse van de overgangen 

naar de diverse blokken en aan de uiteinden van de blokken 5 en 6 bevinden zich op een 
lager gelegen niveau kleinere dakvlakken. Tussen de blokken 4 en 6 en tussen de 
blokken 4 en 5 bevinden zich tevens terrassen. Bij blok 4 bevindt zich een klein hellend 
dakvlak. 

− De platte daken over het gehele complex zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking 
(APP) met ballast in de vorm van grind. 

− Het schuine dakdeel (blok 4) is voorzien van bitumineuze dakbedekking. 
− De diverse dakterrassen zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking met ballast in de 

vorm van grindtegels 50x50 cm. 
− De dakranden van de hoog gelegen grote daken bestaan uit gewapende betonnen 

elementen en zijn afgewerkt met een aluminium daktrim.  
− De overige dakranden zijn afgewerkt met een aluminium daktrim of (zoals aan de 

uiteinden van blok 5 en 6) bestaan uit borstweringen met aan de bovenzijde betonnen 
afdekelementen. De betonnen afdekelementen zijn geschilderd en bij de onderlinge 
aansluitingen voorzien van een kitvoeg. 

− Op de hoog gelegen grote daken bevinden zich gemetselde schoorstenen met betonnen 
shunt ventilatie kappen. 

 
Opmerkingen  
− De dakbedekking inclusief ballast (tegels of grind) verkeert in een goede staat. Er is 

slechts sprake van mosaangroei op de tegels van dakterras tussen de blokken 4 en 5  
− De betonnen afdekelementen op de borstweringen van diverse kleinere daken vertonen 

aantasting van het schilderwerk. 
− Diverse kitvoegen tussen de betonnen afdekelementen van de kleinere daken zijn 

verouderd, laten los en of vertonen scheurvorming. 
− Het voegwerk en het lood van de gemetselde schoorstenen vertoont gebreken (foto 20). 
− De betonnen shunt ventilatiekappen vertonen betonschade (foto's 21 en 22).  
− Het voegwerk van de gemetselde schoorstenen vertoont gebreken (foto 23). 
− De betonnen shunt ventilatiekappen vertonen betonschade. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Vervanging van de dakbedekking wordt normaal gesproken ingepland op basis van de 

verwachte levensduur. Optredende lekkages worden als regulier onderhoud gezien.  
− Grote schilderbeurt betonnen afdekelementen op gemetselde borstweringen van de 

kleinere daken. 
− Kitvoegen vervangen tussen betonnen afdekelementen. 
− Herstellen/vervangen loodwerk diverse schoorstenen 
− Herstellen betonschades shunt ventilatiekappen 
− Herstellen metselwerk/voegwerk schoorstenen/ventilatie units. 
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Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 
Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag 

incl. BTW 
Jaar Cyclus  

- Dakbedekking APP met tegels 53 m2 Overplakken/overlagen dakbedekking €     3.469  2022 30 

- Dakbedekking APP met grind 1557 m2 Vervangen dakbedekking  incl. dakranden € 176.019  2022 30 

- Dakbedekking APP 13 m2 Vervangen dakbedekking incl. dakranden €     1.470   2022 30 

- Betonnen dakranden 322 m2 Grote schilderbeurt betonnen dakranden €   12.645 2016 10 

- Schoorstenen 16 m2 Herstel voegwerk schoorstenen €        752     2012 30 

- Shunt ventilatiekappen  1 pst Herstel betonschades €     2.975      2012 12 

- Betonnen afdekplaten 1 pst Herstel betonschades €     2.975  2012 12 

- Kitvoegen 284 m1 Vervangen kitvoegen tussen dakranden €     6.759 2014 10 

- Lood opgaand werk 124 m1 Vervangen lood €     9.591 2022 40 

- Lood schoorstenen 71 m1 Vervangen lood €     5.492 2012 40 

       

       

 

  
Foto 20:  schade lood schoorsteen Foto 21:  schade betonnen hoed ventilatiekap 

 
Foto 22:  betonschade shunt ventilatiekap 

 
Foto 23:  aangetast voegwerk schoorsteen 
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2.2.2 Hemelwaterafvoeren 

Beschrijving 
− Per gevel bevinden zich respectievelijk 5 of 6 strengen voor de hemelwaterafvoer. Tevens 

bevinden zich aan de diverse dakopbouwen (lift- en trappenhuizen) kortere strengen voor 
de hemelwaterafvoer. 

− Aan de onderzijde van de borstweringen van de bovengelegen terrassen bevinden zich 
doorvoeren die uitmonden in stadsuitlopen. 

− Bij de achtergevels of balkongevels van de blokken 4 en 6 en bij de achtergevel (balkons- 
en galerijen) van blok 5 loopt het hemelwaterafvoersysteem via balkondoorvoeren en door 
de daaronder gelegen consoles. In totaal zijn er 38 stuks balkondoorvoeren en 38 stuks 
doorvoeren door consoles aan genoemde gevels.  

− Bij de voorgevels of galerijgevels van de blokken 4 en 6 loopt het waterafvoersysteem 
voor de gevel langs en door de naar buiten stekende consoles. In totaal gaat het om 22 
doorvoeren door consoles. 

− Bij de voorgevel of balkongevel van blok 5 gaat hemelwaterafvoersysteem door consoles 
op de hoger gelegen verdiepingen en via balkondoorvoeren op de eerste verdieping. In 
totaal gaat het om 6 balkondoorvoeren en 18 doorvoeren door consoles.  

 
Opmerkingen  
− Over het algemeen zijn nauwelijks gebreken geconstateerd aan het 

hemelwaterafvoersysteem. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Het vervangen van de standleidingen wordt op levensduur ingepland. Er wordt niet 

afgewacht tot de eerste lekkages ontstaan. Dit geldt tevens voor de balkondoorvoeren en 
doorvoeren door consoles. Wat betreft de balkondoorvoeren dient dit gecombineerd 
uitgevoerd te worden met het vervangen van de dakbedekking. 

− Eventuele calamiteiten kunnen worden bekostigd vanuit de jaarlijkse post onvoorzien 
(einde begroting). 

 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving 
Bedrag 
incl. BTW 

Jaar Cyclus  

- Hemelwaterafvoeren 577 m1 Vervangen hemelwaterafvoeren pvc €   26.092 2022 15 

- Hemelwaterafvoeren 55 stks Vervangen stadsuitlopen  €     5.563 2022 15 

- Doorvoeren door consoles 78 stks Vervangen €   11.138  2022 30 
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2.3 Binnenzijde (entree's, hallen begane grond, ver diepingshallen trappenhuizen en 
bergingen) 

2.3.1 Bellentableau /intercom/ postkasten 

Beschrijving 
− In de hallen beneden bevindt zich het bellentableaus met intercom. 
− Tussen blok 4 en 5 bevinden zich in de hal 1 bellentableau en 56 stuks postkasten. 
− In de hal van blok 6 bevinden zich 1 bellentableau en 21 stuks postkasten. 
 
Opmerkingen  
− Aan de bellentableaus en de postkasten zijn geen gebreken geconstateerd. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Vervanging van bellentableaus en postkasten wordt op levensduur ingepland en 

gekoppeld aan een schilderbeurt. Bellentableau en intercom zijn opgenomen onder het 
hoofdstuk Installaties.  

 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving 
Bedrag 
incl. BTW 

Jaar Cyclus  

- Bellentableau 91 won Vervangen (gecombineerd met postkasten) €          0  2025 25 

- Postkasten 91 won Vervangen € 54.145  2025 25 

 

2.3.2 Vloerafwerkingen  

Beschrijving 
− Op de begane grondvloer (entrees) bevinden zich natuurstenen plavuizen. 
− Op de verdiepingenbordessen en de tussenbordessen in de trappenhuizen bevinden zich 

keramische vloertegels (DHG, 10x10 cm). Dezelfde tegels zijn langs de wanden van de 
verdiepingsbordessen als plinttegel toegepast. 

− Op de inpandige galerijvloeren bevindt zich linoleum. 
− In de bergingsgangen bevinden zich cementgebonden dekvloeren. 
  
Opmerkingen  
− Aan de vloerafwerkingen in het trappenhuis zijn geen gebreken geconstateerd. 
− Aan de vloeren in de bergingen zijn geen gebreken geconstateerd.  
− Het linoleum op de inpandige galerijvloeren is ernstig vervuild en erg verouderd.  
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− De plavuizen en vloertegels zijn in principe onderhoudsvrij (afgezien van reinigen; dit valt 

onder het normale schoonmaken van de algemene ruimtes). 
− Vervangen van linoleum op de galerijen op korte termijn. 
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  

incl. BTW Jaar Cyclus  

- Vloerafwerking bergingen 243 m2 Vervangen dekvloeren € 41.930  2025 30 

- Vloerafwerking galerijen 820 m2 Vervangen linoleum door coating € 58.548 2015 30 

- Vloerafwerking trappen/bordessen 112 m2 Vervangen tegels dhg 10x10 € 9.996  2020 30 

- Vloerafwerking entree's bgg 59 m2 Vervangen natuurstenen plavuizen € 9.478 2020 30 
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2.3.3 Wandafwerkingen 

Beschrijving 
− De wanden in het trappenhuis en op de bordessen bestaan deels uit schoon metselwerk 

en zijn deels afgewerkt met stucwerk en voorzien van sauswerk (latex muurverf). 
− De wanden op de galerijen (aan de buitenzijde) bestaan uit gemetselde borstweringen en 

het overige deel ondermeer kolommen en balken zijn gesausd. 
− De wanden in de bergingsgangen en voorruimtes van de bergingsgangen bestaan uit 

gesausd metselwerk.  
 
Opmerkingen  
− Op veel plaatsen in de afgewerkte wanden zijn vervuilingen en beschadigingen 

geconstateerd. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Sauswerk van de wanden op korte termijn uitvoeren. In combinatie met sauswerk dienen 

alle beschadigingen en vervuilingen hersteld te worden.  
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  
incl. BTW Jaar Cyclus 

- Betonwanden gesausd 443 m2 Sauzen betonnen wanden € 4.481 2014 10 

- Beton kolommen/balken gesausd 225 m2 Sauzen betonnen kolommen en balken € 2.276  2014 10 

- Metselwerk gesausd 676 m2 Sauzen metselwerk € 6.838 2014 10 

 

2.3.4 Plafondafwerking 

Beschrijving 
− De plafonds op de verdiepingshallen, in het trappenhuis inclusief de onderzijden van de 

trappen zijn gesausd. 
− De plafonds van de galerijen in de blokken 5 en 6 zijn gesausd. 
− De plafonds van de galerijen in blok 4 zijn verlaagd tot onderzijde betonnen balken en 

afgewerkt met houten latten en dekkend geschilderd. 
 
Opmerkingen  
− Er zijn over het algemeen geen gebreken geconstateerd, behoudens op een 2-tal locaties 

gevolgschade door lekkage vanaf de bovengelegen balkons. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− De plafonds op korte termijn sausen en dekkend schilderen, in combinatie met 

schilderwerk wanden en kozijnen en deuren. 
− Op korte termijn herstel schadeplekken als gevolg van lekkage, inclusief sauswerk.  

  
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen  
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  
incl. BTW Jaar Cyclus 

- Plafonds 796 m2 Grote schilderbeurt plafonds (sauzen) € 8.052  2014 10 

- Plafonds 1 post Herstel lekkages incl. sauswerk € 5.950 2012 15 

- Plafonds 308 m2 Grote schilderbeurt plafonds hout dekkend € 8.063 2014 10 

- Plafonds 59 m2 
Grote schilderbeurt plafonds hout 
transparant €1.545 2014 10 
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2.3.5 Binnenzijde buitenkozijnen en deuren 

Beschrijving 
− Toegangsdeuren tot de hallen op de begane grond zijn transparant afgewerkt. 
− Toegangsdeuren tot de bergingsgangen zijn van hout en dekkend geschilderd. 
− De binnenzijde van alle vaste houten buitenkozijnen in de trappenhuizen op de 

verdiepingshallen en op de galerijen zijn dekkend geschilderd. 
− In deze paragraaf hebben we alleen binnenzijde buitenkozijnen begroot, alle 

gemeenschappelijk buitendeuren waarvan ook de binnenzijde geschilderd wordt zijn 
opgenomen in de volgende paragraaf. 

  
Opmerkingen  
− Aan diverse deuren zijn kleine beschadigingen geconstateerd. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− De kozijnen en deuren op korte termijn schilderen, in combinatie met binnenwand 

afwerkingen en sausen van plafonds. 
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen  
 
Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  

incl. BTW Jaar Cyclus 

Binnenzijde buitenkozijnen  776 m2 Grote schilderbeurt hout dekkend €  20.316  2014 10 

       

 

2.3.6 Binnenkozijnen / deuren 

Beschrijving 
− Uitgevoerd in hout: dit betreft de deuren en kozijnen van de bergingen in de 

bergingsgangen. 
− de kozijnen en deuren en betimmering op de galerijen alle naar de woningen en alle 

enkelzijdig schilderen.  
− de kozijnen en deuren van hallen naar galerijen en in de hallen begane grond, deze 

deuren zijn nagenoeg allen transparant geschilderd.  
− de deuren aan de buitenzijde naar de entrees zijn transparant geschilderd. 
  
Opmerkingen  
− De houten betimmering op de kozijnen van de woningen op de galerijen is transparant 

geschilderd, dit schilderwerk is structureel aangetast, dof geworden.  
− Aan diverse kozijnen en deuren zijn beschadigingen geconstateerd. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Over enige jaren dienen de binnendeuren/kozijnen geschilderd te worden. Hierbij dient 

het hang- en sluitwerk gecontroleerd en waar nodig vervangen te worden. Het schilderen 
combineren met het schilderen van wanden en plafonds.  
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Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  

Incl. BTW Jaar Cyclus  

- Hout, kozijnen woningen  536 m2 Schilderwerk 1,5 beurt enkelzijdig € 14.032      2014 10  

- Hout, panelen woningen 35 m2 Schilderwerk 1,5 beurt enkelzijdig €      916 2014 10 
- Hout, betimmering woningen 
transparant 441 m2 Schilderwerk, transparant enkelzijdig € 11.545 2014 10 

- Hout, kozijnen bergingen 207,5 m2 Schilderwerk 1,5 beurt  enkelzijdig €   5.432 2014 10 

- Hout, kozijnen bergingsgangen 28 m2 Schilderwerk, dubbelzijdig €      733 2014 10 

- Woningdeuren (galerijen) 77 stks Schilderwerk 1,5 beurt enkelzijdig €   5.040 2014 10 

- Bergingsdeuren 77 stks Schilderwerk 1,5 beurt enkelzijdig €   5.040 2014 10 

- Bergingsdeuren overig 18 stks Schilderwerk, dubbelzijdig €   1.821 2014 10 

- Deuren algemeen transparant 30 stks Schilderwerk, transparant dubbelzijdig €   3.035 2014 10 

 

2.3.7 Liftdeuren / kozijnen e.a. 

Beschrijving 
− De liftdeuren zijn uitgevoerd in staal. Zij zijn voorzien van een beschermende coatinglaag. 

Ook de kozijnen rondom de liftdeuren zijn van gecoat staal, behalve op de begane grond 
(hoofdentree) waar een bekleding van RVS is aangebracht. 

 
Opmerkingen  
− Er zijn geen gebreken geconstateerd, behoudens wat lichte beschadigingen. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Het schilderwerk aan de deuren en kozijnen is voor 2014 ingepland.  
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  

Incl. BTW Jaar Cyclus  

- Staal, geschilderd liftdeuren, 
kozijnen e.a. 39 m2 Schilderwerk 1,5 beurt (watergedragen) €     1.230  2014 10  

 

2.3.8 Hekwerken trappenhuizen 

Beschrijving 
− De stalen traphekken in het trappenhuis zijn dekkend geschilderd. Opmerking de 

leuningen zijn afgewerkt/afgedekt met rubberen profielen. 
  
Opmerkingen  
− Er zijn geen relevante gebreken geconstateerd, behoudens incidenteel aantasting van het 

schilderwerk. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− In 2014 is een schilderbeurt ingepland 
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 
Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  

incl. BTW Jaar Cyclus  

- Staal, geschilderd hekwerken 1 post Schilderwerk: 1,5 beurt (watergedragen) €    7.735  2014 10 
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2.4 Installaties   

2.4.1 Intercom / deurbellen 

Beschrijving  
− In de voorhallen bevinden zich 2 stuks bellentableaus voorzien van intercominstallatie met 

belfunctie. 
 
Opmerkingen  
− Er zijn geen gebreken geconstateerd of door bewoners gemeld. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Vervanging gebeurt in de regel op basis van levensduur (na 25-30 jaar).  
− Vervanging ingepland met een schilderbeurt binnenzijde.  
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  
incl. BTW Jaar Cyclus  

- Intercom/deurbellen 91 won Vervangen €  43.316  2024 30  

 

2.4.2 Leidingen 

Beschrijving 
- De diverse leidingen binnen het complex tot aan de woningen vallen onder beheer van de 

VvE. Het betreft: riolering, waterleiding, elektra, centrale verwarming en eventueel gas. 
Tevens zijn standleidingen aanwezig ten behoeve van de ventilatie (afvoer afgezogen 
binnenlucht). 

  
Opmerkingen  
− Daar waar zichtbaar hebben we geen gebreken geconstateerd en voorts zijn er bij ons 

ook geen klachten bekend. 
 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Er is in de begroting rekening gehouden met vervanging bij een leeftijd van 40 jaar (2025). 
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  
incl. BTW Jaar Cyclus  

- Leidingen (riolering) 91 won Herstellen standleidingen riolering van 
binnenuit 

€ 85.008 2025 40 

- Leidingen 91 won Vervangen c.q. herstellen overige leidingen € 66.382 2025 40 

 

2.4.3 Elektra-installatie 

Beschrijving 
Hieronder vallen: 
- Algemene groepenkast. 
- Leidingwerk trappenhuis, bergingen e.d. 
- Lichtarmaturen entree, tussengangen, trappenhuis, kelder, bergingen en galerijen. 
  
Opmerkingen  
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− Alleen visueel geïnspecteerd, geen gebreken geconstateerd. 
 
Uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen  
− Vervangen van de groepenkast algemene ruimten. 
− Vervangen / herstellen lichtarmaturen en schakelaars. 
− Om de 6 jaar is een kleine controlebeurt ingepland. 
− Op termijn is een complete revisie ingepland. 
 
Kosten, urgentie en frequentie van de te nemen maat regelen 
 

Onderdeel Hoeveelheid  Omschrijving Bedrag  
incl. BTW Jaar Cyclus 

- Elektra installatie 1 post Inspectie en herstel kleine gebreken €  1.012  2015 6 

- Elektra installatie 1 post Revisie installatie €  2.975  2032 20  

- Elektra installatie 1 post Vervangen groepenkast alg.ruimten € 8.925 2025 40 

- Verlichting, noodverlichting 16 stks Vervangen noodverlichting € 2.570      2020 15 

- Verlichting, pictogrammen 3 stks Vervangen  pictogrammen €    303  2020 15 

- Verlichting, opbouwarmaturen 69 stks Vervangen opbouwarmaturen € 6.158 2020 15 

- Verlichting, TL armaturen dubbel 14 stks Vervangen TL armaturen dubbel € 1.205 2020 15 
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3. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING 

De maatregelen uit de visuele inspectie en de cyclische onderhoudsmaatregelen zijn 
verwerkt in een meerjaren onderhoudsplanning. De planning is opgenomen in bijlage 1. 
 
Uitgangspunten voor de planning zijn: 
- Dagelijkse schoonmaakactiviteiten (zoals reinigen afvalbakken en vegen) zijn niet 

opgenomen in de planning. 
- Onderhoud dat het gevolg is van verzekerbare risico’s is niet gecalculeerd. 
- De kosten voor het onderhoud van de installaties zijn niet opgenomen. 
 
Conclusie planning 
De benodigde budgetten voor het groot onderhoud zijn voor de komende jaren: 
 
Benodigde jaarlijkse budget voor groot onderhoud  ( incl. BTW, exclusief  indexering, 
exclusief gevelrenovatie) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

-24.094 0 -114.888 -59.560 -280.858 0 0 0 -29.711 -1.012 
 
De benodigde budgetten per jaar fluctueren behoorlijk. Dit wordt veroorzaakt doordat wij uit 
oogpunt van kostenefficiency diverse maatregelen hebben geclusterd om zo hoge 
terugkerende bereikbaarheidskosten te voorkomen.  
 
Het benodigd budget voor de totale gevelrenovatie bedraagt € 800.669,00. Door ons zijn 
twee scenario’s uitgewerkt om deze kosten over de komende 10 jaar te spreiden. Zie 
daarvoor ons voorstel zoals opgenomen in de presentatie voor de informatieavond op 6 
oktober 2011. 
 
 
Rendon Advies BV 
 
Arkel, oktober 2011 
ir. D. Cats



 

Toelichting: 

In de bijgevoegde meerjaren onderhoudsbegrotingen zijn de beschouwde bouwdelen aangegeven, de 
bijbehorende onderhoudsactiviteiten en de hoeveelheden waarop een en ander betrekking heeft. 

Met betrekking tot de financiële kentallen is uitgegaan van marktconforme eenheidsprijzen exclusief BTW. 
Vervolgens zijn alle bedragen inclusief 19% BTW weergegeven (dus ook schilderwerk waar thans nog de 6%-
regeling op van toepassing is). Op basis van ervaringsgegevens is de onderhoudscyclus vastgesteld. De 
urgentie bepaalt het eerste jaar van uitvoering. 

Voorts is geen indexering van de prijzen opgenomen. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 

Meerjaren Onderhoudsbegroting 
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Verklaring planning  
 
Hieronder gebruikte termen per kolom verklaard. 
 
Nr 
Alle bouwdelen zijn genummerd. De nummering komt overeen met de paragraafindeling van 
hoofdstuk 2. 
 
Onderdeel  
De omschrijving / naamgeving van het bouwdeel. 
 
Nadere omschrijving 
Een beschrijving van het toegepaste materiaal. 
 
Hoev.  
De omvang van de uit te voeren werkzaamheden. De genoemde hoeveelheden zijn 
indicatief. 
 
E.h. 
De eenheid, behorende bij de omvang. 
 
Activiteit 
De omschrijving van de voorgestelde maatregel. 
 
Activiteit (code) 
Het type maatregel. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen: 
 
RE : Reparaties  

Dit zijn maatregelen die voortkomen uit de visuele inspectie. De reparaties of 
herstelmaatregelen zijn bedoeld om het object op het onderhoudsniveau ‘gemiddeld’ 
(streefniveau) te krijgen. 
 

RO : Regulier Onderhoud. 
Planmatige onderhoudsmaatregelen met een korte cyclus (vaak meerdere malen per 
jaar). Het regulier onderhoud wordt voornamelijk gevormd door eenvoudige 
maatregelen, die gericht zijn op de verzorging van het object. 
 

MO : Meerjaarlijks Onderhoud. 
  Planmatige onderhoudsmaatregelen met een langere cyclus (meerdere jaren). Het 

meerjaarlijks onderhoud bestaat voornamelijk uit maatregelen die gericht zijn op de 
instandhouding van het object. 

 
Eenheidsprijs (p.p. 2011) 
De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op landelijke kentallen en getoetst aan de praktijk. Voor 
de eenheidsprijzen wordt het prijspeil van begin 2011 gehanteerd.  
 
Kosten (p.p. 2011)  
De kosten van de betreffende maatregelen, exclusief BTW. 
 
Kosten inclusief BTW (p.p. 2011)  
De kosten van de betreffende maatregelen, inclusief BTW. 
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Planjaar 
Jaar waarin de maatregel dient te worden uitgevoerd.  
 
Cyclus  
Bij de cyclische onderhoudsmaatregelen wordt aangegeven wat de herhalingstermijn van de 
maatregel is. 
 
Bedragen per jaar  
Voor iedere maatregel wordt per jaar de betreffende kosten vermeld. Deze bedragen zijn 
inclusief BTW en inclusief de gehanteerde prijsindexatie. 
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