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Projectgegevens 
 
 
 
 

Opdrachtgever: 
 
Naam   VvE Voorbeeldstraat 1 t/m 5 
t.a.v.   bestuurder 
Adres   x 
Postcode / Plaats x 
Contactpersoon  bestuurder/ voorzitter 
Telefoon  x 
 
 
 
Keuringsinstantie: 
 
Bedrijf   PK2 Architecten 
Postbus  8057 
Postcode / Plaats 3009 AB Rotterdam 
Telefoon  010 – 411 15 03 
Fax   010 – 411 71 03 
K.v.K. Rotterdam 24440065   
Bouwkundigen  H. Keulemans & C. Plag 
 
 
 
Geïnspecteerde object: 
 
Adres   Voorbeeldstraat 1 t/m 5 
Postcode / Plaats 1234 AB Stad 
Woningtype  appartementencomplex met open portiek 
Appartementen  3  
Opmerking * Van het portiek is de helft, behorend tot deze VvE opgenomen. De 

hoeveelheden die opgenomen zijn, zijn door 2 gedeeld. In de praktijk wordt 
aangeraden in overleg met de buren de werkzaamheden aan de 
gemeenschappelijke delen, zoals een plafond, gezamenlijk uit te voeren. 
* Wanneer voor de uitvoering van werkzaamheden zonneschermen e.d. 
gedemonteerd dienen te worden, is dit voor de eigenaren zelf en derhalve niet 
opgenomen in het rapport. 
* De kosten voor het steigerwerk (vaste steiger) zijn hoog door het grote 
geveloppervlak. In overleg met een aannemer kan gekeken worden of de 
werkzaamheden ook uitgevoerd kunnen worden met een semi/ rolsteiger. 

 
 
Rapportage: 

 
Projectnummer  11-210 
Datum inspectie x 
Datum rapport  x 
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Inleiding/ Toelichting meerjaren onderhoudsplan. 
 
 

Voor u ligt het meerjaren onderhoudsplan van uw VvE voor de komende 10 jaar. Het doel van dit plan is 
inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van het complex en het onderhoud dat de komende jaren 
uitgevoerd dient te worden. 
Het complex is tijdens de inspectie beoordeeld aan de hand van de geldende technische normen en eisen 
in relatie tot bouwjaar en bouwwijze. De beoordeling heeft betrekking op de kwaliteit, waarbij gekeken 
wordt naar gebreken in bouwdelen en/of constructie. Tevens wordt gekeken naar het verouderingsproces 
van de bouwdelen. De indeling, de wijze van afwerking en de uiterlijke schoonheid van elementen worden 
in deze beoordeling niet meegenomen. 
  
 
Algemeen 
 
Cyclisch onderhoud. 
In dit meerjaren onderhoudsplan wordt voor de komende 10 jaar in grote lijnen gepland welk onderhoud in 
welk jaar dient plaats te vinden. Op basis van ervaring is voor bijna alle onderdelen bekend wat de 
verwachte levensduur is. En daarmee samenhangend wanneer er onderhoud nodig is. Toch blijft het 
theorie. De praktijk is van vele factoren afhankelijk; weersomstandigheden, ligging, de kwaliteit van het 
materiaal en de intensiteit van het gebruik.  
 
Definitief plan. 
Om theorie en praktijk samen te brengen wordt aanbevolen regelmatig inspecties uit te (laten) voeren om 
jaarlijks een definitief plan te kunnen opstellen. Deze inspecties zijn soms aanleiding om van het 
meerjaren onderhoudsplan af te wijken (bijv. wanneer een schilderbeurt gepland staat, maar alles zit nog 
goed in de verf, kan dit een reden zijn om het schilderwerk een jaar uit te stellen. Andersom kan ook het 
geval zijn; is de kwaliteit van het schilderwerk erg slecht, dan kan gekozen worden het schilderwerk 
eerder uit te voeren). 
 
Tevens spelen de inkomen/ baten binnen de VvE een rol waar rekening mee gehouden dient te worden bij 
het definitief bepalen van de uit te voeren werkzaamheden voor een bepaald jaar. 
Er dient gekeken te worden of alle geplande werkzaamheden kostentechnisch daadwerkelijk uitgevoerd 
kunnen worden. Eventueel kunnen aan de hand van de urgentie bepaalde werkzaamheden vooruit 
geschoven worden, zodat de geplande uitgaven passen binnen het budget. 
 
Nadat het definitieve plan is vastgesteld, is het aan te bevelen een bestek of werkomschrijving te laten 
opstellen voor de (grotere) uit te voeren werkzaamheden. Hiermee kunnen offertes aangevraagd worden 
bij diverse partijen. 
 
 
Rapportage 
 
Bevindingen. 
In dit overzicht zijn met name de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om de huidige gebreken te 
herstellen. De meeste gebreken dienen (bij voorkeur) binnen een termijn van 1-3 jaar hersteld te worden 
om grotere schade of vervolgschade te voorkomen.  
De jaren vermeld bij de gebreken geven de urgentie aan met een indicatie voor het daadwerkelijke jaar 
van uitvoering. Bijvoorbeeld, een gescheurde betonband heeft een urgentie 1, aangezien het gebrek kan 
verergeren, wanneer er niets aan gedaan wordt. Het is aan te bevelen dit gebrek zo spoedig mogelijk te 
verhelpen, maar past het beter in de planning de werkzaamheden in een ander jaar uit te voeren, dan is 
dat mogelijk. De VvE zelf bepaalt. Het rapport geeft de urgentie (met bijbehorend jaar) aan.  
 
Wanneer het om de complete hoeveelheid van elementen gaat, is het vervangen of herstellen opgenomen 
in het cyclisch onderhoud. 
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Jaarplan 2011. 
Voor het eerste jaar van het meerjaren onderhoudsplan is een aparte uitdraai gemaakt. Hier komen de 
werkzaamheden van de bevindingen in voor en het cyclisch onderhoud dat gepleegd dient te worden. 
 
10 jaren plan. 
Het jaarplan wordt gevolgd door het daadwerkelijke meerjaren onderhoudsplan. Allereerst de totale 
kosten per element voor de komende 10 jaar. Gevolgd door het gedetailleerde plan waarin de 
werkzaamheden - voorzien van hoeveelheden -, de locatie en de kosten vermeld staan. In het jaar 2020 
zijn kosten opgenomen voor werkzaamheden die binnen 10 tot 13 jaar uitgevoerd dienen te worden (een 
reservering), zoals het voegwerk en metselwerk nalopen en waar nodig herstellen. 
 
Kapitalisatie. 
Dit overzicht betreft een voorbeeld voor het bedrag dat de VvE per jaar kan sparen om de kosten 
opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan te kunnen financieren. Let op, in dit overzicht zijn alleen de 
kosten vermeld in het meerjaren onderhoudsplan meegenomen. Kosten voor onvoorzien, dagelijks 
onderhoud, de bestuurder of de opstalverzekering etc. zijn niet opgenomen. Er kunnen geen rechten aan 
deze berekening ontleend worden. 
 
Planning. 
Tot slot een planningsoverzicht met blokjes. Dit om het visueel makkelijker te maken te schuiven met 
werkzaamheden binnen de 10 jaar. 
 
 
Uw VvE in het kort. 
 
Het complex van uw VvE bestaat uit een stapel van drie appartementen. Op de begane grond is een 
recent gebouwde overkapping aanwezig. Onder de begane grond is een kelder aanwezig.  
 
Het complex verkeert in een redelijk goede staat van onderhoud.  
Bij het opstellen van het plan is de cyclus van het schilderwerk leidend, zodat de meeste werkzaamheden 
geclusterd kunnen worden uitgevoerd. De werkzaamheden welke urgentie 1 en jaar 2014 hebben, kunnen 
ook meegenomen worden met de werkzaamheden uit jaar 2011, maar vanwege de kostenverdeling (en 
het sparen) is gekozen voor het verdelen van de werkzaamheden. Op deze manier heeft de VvE de 
vrijheid om een eigen planning op te stellen, met alle benodigde informatie (mate van urgentie). Het jaar 
geeft aan dat deze werkzaamheden iets minder urgent zijn, dan degene in 2011, maar ze dienen wel op 
korte termijn uitgevoerd te worden in verband met verslechtering van het element met een mogelijke 
kostenverhoging tot gevolg.  
Het is aan de VvE om te bepalen hoe gepland wordt; op urgentie of de uit te voeren werkzaamheden 
clusteren per element. 
 
Gevels. 
De gevels vertonen nagenoeg geen gebreken. Op termijn zijn enkele werkzaamheden opgenomen. 
Op de hoek van de eerste verdieping (erker) zijn in de slaapkamer binnen vochtplekken geconstateerd. 
Aan de buitenzijde is het metselwerk poreus, maar onder de plek waar het vocht binnen zit, is de gevel 
geïmpregneerd. Dit kan een oorzaak zijn. Tevens kan het probleem ontstaan/ versterkt worden doordat in 
de slaapkamer onvoldoende geventileerd wordt. Een post voor het nader uit laten zoeken/ laten meten, is 
opgenomen in het rapport.  
Aangezien de stenen van de gevel poreus zijn en het een hoekpand betreft, is het impregneren (incl. 
reinigen) van de gevel op termijn opgenomen, zodat hiervoor gespaard kan worden. 
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Portiek. 
Het portiek is gedeeld met de naast gelegen VvE. De werkzaamheden aan het portiekkozijn, het plafond 
en de trap zijn gedeeld (hoeveelheden gesplitst per VvE). De leuning is opgenomen voor de zijde die tot 
deze VvE behoort. 
Het portiek is goed onderhouden. Een ruitje in het portiekkozijn is kapot en dient vervangen te worden. 
Een post voor het herstellen van een trede is opgenomen. Herstel (aanhelen) nu, voorkomt grotere kosten 
in de toekomst.  
 
Balkons. 
De balkons verkeren in een goede staat van onderhoud.  
In 2006 is de constructie compleet nagelopen en hersteld. Een aantal kleine ingrepen (puntjes van 
aandacht) zijn opgenomen. 
 
Kozijnen. 

De begane grond en tweede verdieping zijn voorzien van houten kozijnen. De eerste verdieping is 
voorzien van kunststof kozijnen. 
De kunststofkozijnen van nummer 3 zijn voorzien van draaiende delen, maar niet van ventilatieroosters. 
Belangrijk is dat de eigenaren/ bewoners goed ventileren door de ramen open te zetten. Voor ruimten 
waar veel vocht wordt geproduceerd, is het aan te bevelen een ventilatierooster in het glas aan te 
brengen. 
De kozijnen verkeren in een redelijke tot goede staat van onderhoud. Een deurklink is afwezig en dient 
aangebracht te worden.  
Bij nummer 5 zitten in het glas van de bovenlichten gaten van oude ventilatieroosters. Opgenomen is het 
glas te vervangen (een nieuw ventilatierooster aanbrengen kan natuurlijk ook). 
 
Daken. 
Het dak van de aanbouw van nummer 1 is bitumen met een zinken rand. Dit is recent aangebracht en 
verkeert in een goede staat. 
Het dak is teermastiek met zinken randen. De bedekking verkeert in een redelijke staat, maar teermastiek 
wordt sinds 1988 niet meer toegepast en kan derhalve lastig hersteld worden. Het compleet vervangen 
van de bedekking is op termijn opgenomen.  
De lichtkoepel is verouderd en reeds meerdere keren hersteld. Op termijn is het vervangen van deze 
koepel door een kunststof koepel opgenomen. 
 
Bij het vervangen van de dakbedekking is het aan te bevelen het dak te isoleren. Rekening dient dan wel 
gehouden te worden met het ophogen (= vervangen) van de dakranden. 
 
De schoorstenen verkeren in een goede staat van onderhoud. Een aantal potten is kapot en op termijn 
dient de voeg boven het lood hersteld/ plaatselijk vervangen te worden. De schoorstenen zijn reeds 
compleet voorzien van nieuw voegwerk en de koppen zijn voorzien van een afwerklaag/ coating. 
 
Schilderwerk. 
De eigenaar van de begane grond wat op het moment van inspectie bezig met het schuren en schilderen 
van de kozijnen van zijn woning. Derhalve is voor het plan aangehouden dat alle kozijnen net geschilderd 
zijn en is cyclisch onderhoud opgenomen. 
Het schilderwerk van de overige kozijnen is verouderd en dient op korte termijn uitgevoerd te worden. 
  
Riolering. 
Het grondriool is vervangen door PVC. De standleiding is gietijzer, maar vertoont geen problemen. 
Aanbevolen wordt deze regelmatig te laten controleren (met een camera) en/ of voorzichtig te laten 
doorspuiten. Het regelmatig laten reinigen van de riolering is opgenomen in het plan. Echter kan de 
vereniging er voor kiezen dit alleen uit te laten voeren bij problemen. Maar voor de volledigheid van het 
plan zijn deze werkzaamheden wel opgenomen.  
Wanneer eigenaren overgaan tot het verbouwen van de keuken/ badkamer wordt aangeraden op dat 
moment de standleiding (deels) te vervangen 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 



 

Meerjaren onderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 t/m 5           januari 2011             PK2 Architecten te Rotterdam, tel. 010 – 4111503 

 

 
 

 

Algemene toelichting bouwdelen. 
 
 
Fundering. 
Bij scheefstand en/ of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. 
Aan de hand van het rapport van de deskundige kunnen de benodigde werkzaamheden bepaald en 
uitgevoerd te worden. 
 
Riolering. 
De riolering dient regelmatig doorgespoeld te worden om verstopping te voorkomen. Indien sprake is van 
lood of gres buizen, wordt aanbevolen bij renovatie in de woning, deze leidingen te vervangen door PVC. 
Dit kan later hak- en breekwerk voorkomen. 
 
Constructie. 
Stalen balken dienen vrij te zijn van roest. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen 
constructiedelen inspecteren op roest (indicatie voor roestvorming is scheurvorming en/of naar buiten 
komen van metselwerk). Indien nodig behandelen of bij ernstige roestvorming vervangen.  
Ernstige aangetaste elementen (uitbrengers, balken, kolommen en hekwerken) herstellen of vervangen.  
Bij door betonrot aangetaste elementen dient het wapeningsijzer geheel vrij gehakt te worden. Dit ijzer 
dient ontroest en behandeld te worden. De afwerking dient te geschieden conform bestaand werk. 
Bij gebreken aan constructieve elementen wordt altijd aanbevolen de constructie te laten doormeten en 
herstel-/ vervangingswerkzaamheden te baseren op deskundig advies. 
 
Vloeren. 
Door houtrot en/ of zwam aangetast hout dient vervangen te worden. Indien nodig balken of onderslagen 
verzwaren. 
Bij constatering van zwam moet advies gevraagd worden en dienen de maatregelen gebaseerd te zijn op 
deskundig advies. 
Stalen onderslagen dienen vrij te zijn van roest. Indien nodig deze ontroesten en behandelen. Bij betonrot 
aangetaste draagribben en vloerdelen geheel vrijhakken en het bewapeningsijzer ontroesten en 
behandelen. Afwerking geschiedt conform bestaand. Schade aan onderliggende plafonds herstellen. 
 
Gevels. 
Indien sprake is van optrekkend vocht de oorzaak achterhalen en deze bestrijden. Gevolgschade dient 
tevens hersteld te worden. 
Scheuren in metsel-, voeg- en stucwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand. Beschadigde 
en gescheurde stenen vervangen. 
Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen 
overeenkomstig bestaand (eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). 
In metselwerk of beton opgenomen stalen constructiedelen, zoals lateien en ankers, inspecteren op roest 
(indicatie voor roestvorming is scheurvorming en/of naar buiten komen van metselwerk). Indien nodig 
behandelen of bij ernstige roestvorming vervangen.  
Aangetaste betonnen en/ of hardstenen elementen en lateien herstellen of indien sprake is van ernstige 
schade, vervangen. 
 
Kozijnen / ramen / deuren. 
Aangetaste houten delen dienen hersteld te worden of indien herstel niet mogelijk of kostentechnisch niet 
verantwoord is, vervangen te worden. Verrotte onderdelen dienen verwijderd en vervangen te worden 
(eventueel het gehele element vervangen). 
Slecht sluitende of klemmende deuren of ramen dienen gang- en sluitbaar gemaakt te worden. Indien 
nodig lood- en zinkwerk herstellen of vernieuwen. 
Kapot glas dient vervangen te worden. 
Waterslagen en onderdorpels herstellen, indien nodig vervangen. Slecht voegwerk herstellen of compleet 
vervangen. 
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Schilderwerk. 
Bij bestaand houtwerk, loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren en 
plamuren, bij voorkeur tweemaal gronden, schuren en aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht 
blijvende houtvlakken gronden, schuren en aflakken of  twee- tot driemaal behandelen met een dekkende 
beits. Uitgangspunt is de bestaande situatie. 
Het staal na ontroesten en behandelen (tweemaal) gronden – eenmaal met corrosiewerende verf – en 
aflakken.  
Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound.  
Belangrijk: Van een te schilderen element moet ook het binnenschilderwerk in goede staat verkeren! 
 
Trappen/ hekken / valbeveiliging. 
Ernstig aangetaste constructies herstellen of vervangen. 
Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen. Indien de schade zeer groot is, dient tot 
vervanging te worden overgegaan. Losse leuningen dienen vastgezet te worden. Geroeste bevestigingen 
vervangen. Ontbrekende leuningen dienen opnieuw aangebracht te worden.  
Beschadigde of aangetaste hekken en borstweringen herstellen of indien nodig vervangen. 
 
Dak / dakbedekking. 
Bij een plat dak de gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklagen en onderslagen opheffen 
door herstel of  vervanging van onderdelen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of 
kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zonodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, 
tegels) aanvullen of vervangen. 
Gebreken aan goten en randafwerking opheffen door herstel of (deels) vervanging. 
Bij een schuin dak de gebreken aan de constructie zoals muurplaten, gordingen, balken, dakbeschot, 
tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Kapotte en poreuze pannen, 
leien, nokvorsten en/ of hoekkepers dienen vervangen te worden. Scheefliggende dakpannen of leien 
demonteren en herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingles dienen opnieuw bevestigd of de gehele 
bedekking dient vervangen te worden. 
Aangetaste boeiboorden en dakranden herstellen of (deels) vervangen. 

 

Dakkapel / daklicht / dakluik. 
Dakramen, dakkapellen, dakluiken en -lichten dienen wind en waterdicht te zijn. Aangetaste delen 
herstellen of  (deels/ compleet) vervangen.  
Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen. Houtrot herstellen.  
Aangetast schilderwerk opnieuw uitvoeren. 
Gebreken aan zinken- of kunststofbedekking opheffen (bedekking zonodig geheel vervangen). 
Gescheurd of sterk verouderd loodwerk dient geheel vervangen te worden. 

 

Schoorstenen en ventilatiekanalen bovendaks. 
Beschadigd of afwezig metsel-, voeg- en stucwerk dient hersteld cq vervangen te worden. Gebreken aan 
schoorsteenkoppen dient met te herstellen. Gescheurd of sterk verouderd loodwerk dient geheel 
vervangen te worden. 
 
Brandveiligheid. 
Tempex tegels, zachtboard platen en PVC schroten zijn zeer brandgevaarlijk vanwege de productie van 
giftige rookgassen bij brand. Geadviseerd wordt deze te verwijderen. 
 
Installaties / ventilatie. 
Alle installaties dienen te voldoen aan de geldende normen. Bij twijfel een keuring laten uitvoeren door 
een deskundige. 
Gasmeters dienen een deugdelijke wand of vloer bevestiging te hebben. Bij ontbreken ervan,contact 
opnemen met uw leverancier. CV ketels dienen voorzien te zijn van deugdelijke rookgasafvoeren en 
dienen regelmatig schoongemaakt en nagekeken te worden.   
Bij inpandige keukens, badkamers en toiletten dient voldoende ventilatie aanwezig te zijn. 
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Informatie en voorwaarden. 

 
 

De bouwkundige opname betreft de bouwtechnische onderdelen en heeft plaatsgevonden op basis van 
een visuele inspectie van de goed bereikbare ruimten of elementen. Deze niet-destructieve wijze van 
opnemen heeft zijn beperkingen. Er worden tijdens de inspectie geen afwerkingen verwijderd, metingen 
verricht of berekeningen gemaakt. Ook wordt geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een 
hoogwerker of steigermateriaal om niet of slecht bereikbare onderdelen te kunnen inspecteren. Het 
bouwkundig advies heeft daarom een voorlopig en algemeen karakter. 
 
Inspectie van de aanwezige installaties en leidingen etc. is niet verricht. Wanneer in het rapport 
opmerkingen over deze onderdelen gemaakt worden, betekent dit niet dat een volledige inspectie heeft 
plaatsgevonden. Voor een keuring volgens de voorschriften wordt verwezen naar de verantwoordelijke 
energiebedrijven of erkende installateurs. 
 
Wanneer in dit rapport aangegeven wordt dat wel of geen indicatie gevonden is voor de aanwezigheid van 
ongedierte of zwam betekent dit niet dat van daadwerkelijke aantasting sprake cq. geen sprake is. Of en 
in hoeverre er van activiteit en of aanwezigheid van ongedierte, zwam of schimmels sprake is, zal altijd 
door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht moeten worden. Kosten voor dit onderzoek zijn indien 
noodzakelijk begroot. 
 
Of en in hoeverre in het geïnspecteerde pand asbesthoudende materialen of loden waterleidingen zijn 
gebruikt, kan binnen het kader van deze rapportage nooit met zekerheid worden vastgesteld. Ook kan 
geen zekerheid worden gegeven over de aanwezigheid van ondergrondse tanks of 
bodemverontreinigingen, onderzoek hiernaar is niet verricht. Om deze zaken te kunnen bepalen, is altijd 
een specialistisch onderzoek noodzakelijk. 

 
Kosten voor stut-, sloop- en steigerwerk en de kosten van ver-/ gevolgschade zijn niet in de kostenindicate
opgenomen, tenzij anders vermeld. Alle genoemde bedragen zijn indicaties, aan deze bedragen kunnen 
geen rechten worden ontleend. Voor een exacte prijsopgave wordt geadviseerd een (gespecificeerde) 
offerte aan te vragen bij een daartoe gespecialiseerde organisatie of bedrijf. 
 
De in de rapportage genoemde hoeveelheden zijn zorgvuldig geïnventariseerd (maar er kunnen geen 
rechten aan ontleend worden); hoeveelheden zijn afgerond, waardoor een (kleine) afwijking mogelijk is.  
 
Indien gesproken wordt over herstellen, houdt dit in het nalopen en indien nodig herstellen of deels 
vervangen. 
 
De in dit rapport opgenomen kosten voor achterstallig onderhoud en/ of uit te voeren werkzaamheden zijn 
slechts een indicatie. Deze indicatie is gebaseerd op aannemerskosten exclusief BTW, zoveel mogelijk 
geraamd op basis van herstel en niet op basis van vervanging. Ook is uitgegaan van het feit dat een 
aannemer achter elkaar kan doorwerken. De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van de gekozen 
aannemer, het uitvoeringsniveau en regio/ locatie. 
 
Tevens dient u rekening te houden met uitgaven ten aanzien van zelfwerkzaamheden (materialen), niet 
begroote onderdelen en dagelijks (regulier) onderhoud (te denken valt aan wassen van ramen, reiniging 
portiek, kapot glas, nalopen/bijhouden functioneren hang- en sluitwerk, kapotte lampen etc.) 
 
Er is geen inflatiecorrectie toegepast voor de in de toekomst geplande onderhoudshandelingen/ 
vervangingen. 
Alle handelingen zijn exclusief BTW (19%). 
 
Bij de genoemde bedragen dient rekening gehouden te worden met een variabel toeslagpercentage welke 
kunnen bestaan uit verleturen, bouwplaatskosten, milieutoeslag, algemene kosten en eventuele CAR-
verzekeringen. 
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Schilderwerk wordt in principe aan één zijde - de buitenzijde - opgenomen, tenzij nadrukkelijk anders 
vermeld. 
Indicatieve bedragen voor het buitenschilderwerk zijn gebaseerd op een kleine en grote schilderbeurt. Een 
kleine schilderbeurt wil zeggen, geheel licht opschuren en aflakken. Een grote schilderbeurt wil zeggen, 
waar nodig oude verflagen verwijderen, plaatselijk gronden en plamuren, geheel schuren, gronden, 
schuren en aflakken. 
Wanneer gesproken wordt over een vervangende beurt, dienen alle oude verflagen verwijderd te worden, 
waarna het element geschuurd, gegrond (eventueel geplamuurd, geschuurd en gegrond) en geschilderd 
dient te worden. 
 
De gegevens en beoordelingen welke in dit rapport zijn opgenomen, zijn door PK2 Architecten naar beste 
kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. PK2 Architecten is evenwel nimmer 
aansprakelijk voor een onjuiste of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het 
kader van deze opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. 
 
Niet zichtbare en/of door eigenaar niet genoemde risicofactoren / onderdelen vallen buiten de 
verantwoording van PK2 Architecten.  
 
Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 3 maanden na 
rapportage datum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 3 maanden. 
 
Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door PK2 Architecten 
nadrukkelijk van de hand gewezen. 
 

 

 


