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1 VOORWOORD 
Gebouwen zijn voortdurend aan slijtage onderhevig door het gebruik en door 

blootstelling aan ons klimaat. Het gevolg is dat de kwaliteit van het gebouw in al zijn 

onderdelen achteruit gaat. Door onderhoud worden de kwaliteitsverliezen vertraagd 

en gecorrigeerd.  

 

De onderhoudswerkzaamheden worden tijdens een gebouwinspectie in kaart 

gebracht.  

De werkzaamheden zijn qua kosten en tijdstip van uitvoering zeer goed in beeld te 

brengen. Door vroegtijdig onderkennen is combineren van werkzaamheden mogelijk 

waardoor efficiënte inzet van middelen kan worden bereikt. Doorgaans zijn met deze 

werkzaamheden aanzienlijke investeringen gemoeid. 

 

Alle onderhoudsactiviteiten zijn in principe planbaar. Het gaat erom welke 

onderhoudsactiviteiten men bewust, dat wil zeggen afhankelijk van de doelstellingen 

en middelen, wil plannen en welke niet. 

Door kennis van en ervaring met vergelijkbare gebouwonderdelen is het goed 

mogelijk werkzaamheden van tevoren te voorzien, die nodig zijn om de opgetreden 

gebreken te verhelpen zonder in detail te gaan. 

 

Voor het inzichtelijk maken van de omvang en de kosten van de bovengenoemde 

onderhoudsactiviteiten wordt er een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld van de 

onderdelen zoals door u gevraagd. 

 

Deze rapportage is samengesteld aan de hand van onze onderzoeksbevindingen aan 

het gebouw en de daarbij behorende gemeenschappelijke installaties. Onze inspectie 

is visueel en steekproefsgewijs uitgevoerd. Daarnaast zijn foto’s gemaakt van de 

onderzochte bouwdelen. Eventueel nader onderzoek zoals breekwerk, laboratorium 

onderzoek, bouwkundige berekeningen e.d. zijn niet uitgevoerd. Indien dit 

noodzakelijk is zullen wij dit in onze rapportage vermelden. De 

onderzoeksbevindingen zijn een moment opname en geven een algemene indruk 

weer van het gebouw, ook wel conditie niveau genoemd. 
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2 ALGEMENE INFORMATIE 
Door de Vereniging van Eigenaren is aan IPR Vastgoedmanagement opdracht 

verleend om het conditieniveau van het gebouw te bepalen van de verftechnische 

onderdelen aan de buitengevel voor het opstellen van een Meerjaren 

Onderhoudsplan. 

 

Onze taken voor het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan zijn de volgende: 

A. Door middel van een inspectie de conditie, alsmede de staat van onderhoud 

van de elementen vaststellen. 

B. Van de gegevens verkregen uit de inspectie de hoeveelheden te onderhouden 

of te vervangen elementen bepalen en vastleggen op meetstaten. 

C. Het maken van een meerjaren onderhoudsplan ten behoeve van alle 

elementen op basis van de meest economische uitvoering. 

D. Het opstellen van het inspectierapport, inclusief kostenramingen voor herstel 

van eventuele gebreken. 

E. Het opstellen van een eindrapportage in enkelvoud en in digitale versie. 

 

Taak B is door IPR Vastgoedmanagement aan de hand van meetstaten door het 

opnemen op locatie vast gesteld. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en 

gebaseerd op het huidige prijspeil en dienen jaarlijks te worden geïndexeerd.  

 

De hieronder beschreven onderdelen zijn beoordeeld en komen vroeger of later in 

aanmerking voor het onderhoud: 

 Buitenmuren van binnentuinen, behandeld met een cementslurry. 

 Buitenmuur van binnentuin fase I zijde B tuin, reeds afgewerkt met een 

silicaatverf. 

 Geveltimmerwerk transparant 085 afgewerkt. 

 Geveltimmerwerk dekkend, wit en grijs, afgewerkt. 

 Aluminium gevelkozijnen en toegangspuien afgewerkt met een 2k goud 

metallic afwerking. 

 Stalen doorvalhekken, afgewerkt met een 2k goud metallic afwerking. 

 Stalen muurafdekplaten en doorval roeden / sokken afgewerkt met een 

moffellak. 

    

Het verzoek van de Opdrachtgever is om aan de hand van de conditie van 

bovenstaande bouwdelen het komende onderhoud in een planning aan te geven. 

Daarnaast is verzocht om de onderhoudswerkzaamheden in een werkomschrijving 

uit te werken. 
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Historische projectmatige onderhoudsgegevens over de reeds uitgevoerde 

werkzaamheden aan het gebouw alsmede de uitgevoerde klachten hebben wij 

vernomen van de heer J. Bruurs, huismeester van Blok 5. 

Tevens heeft de heer Bruurs ons op 21 november 201 rondgeleid en toegang 

verleend tot de algemene ruimten en toegang tot de daktuinen. 

 

Opmerking 

Tijdens het bezoek is waargenomen dat door Wits Amsterdam reeds onderhoud 

werd verricht aan de toegang situaties, hier dient dus rekening mee gehouden te 

worden met de planning.  

 

Conditiebepaling 

Met behulp van gebreken indicatoren wordt met behulp van een matrix voor het 

wegen van de gebrekenscore de conditiescore voor de elementen per gebouw 

bepaald, I.O.-score.  

De I.O.-score staat voor: 

 

 

I = Intensiteit 

Onder de intensiteit van een gebrek wordt verstaan de mate van kracht, hevigheid of 

sterkte waarin een gebrek kan optreden per element. 

 

O = Omvang 

De mate, waarin een gebrek voorkomt bij een element ten opzichte van de totale 

hoeveelheid element van een bouwdeel en uitgedrukt in een percentage. 

 

De resulterende conditie geeft aan in welke staat het bouwdeel c.q. element 

verkeert. Hierdoor wordt een zespuntenschaal gebruikt: 

 

Conditiescore Omschrijving Gebrekenbeeld Nadere omschrijving 

Conditie 1 Uitstekend Geen gebreken Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw 

vergelijkbare kwaliteit. 

Conditie 2 Goed De eerste tekenen 

van gebreken. 

De primaire functievervulling van het 

onderdeel blijft volledig gewaarborgd. 

Conditie 3 Redelijk Gebrekenbeeld komt 

op gang. 

Het verouderingsproces is over de gehele 

linie duidelijk op gang gekomen. 

Conditie 4 Matig Gebrekenbeeld nog 

omkeerbaar 

Het verouderingsproces heeft het element of 

het gebouw duidelijk in zijn greep. 

Conditie 5 Slecht Gebrekenbeeld is 

onomkeerbaar 

Het verouderingsproces is onomkeerbaar 

geworden. 

Conditie 6 Zeer slecht Maximaal 

gebrekenbeeld 

Een zodanig slechte toestand dat dit niet 

meer te classificeren is onder conditie 5. 
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2.1 Historische gegevens en objectomschrijving 

Het object is gelegen aan het Joris Ivensplein, de IJburglaan en Daguerrestraat te 

Amsterdam, genaamd blok 5, en is in 2005 (fase 1) en 2006 (fase 2) opgeleverd.  

 

Het exterieur wordt in het onderhoud nauwelijks gereinigd, dat is zichtbaar aan de 

vervuiling en aan een versnelde degradatie van de verfsystemen op zowel 

steenachtige ondergronden, houten als metalen bouwdelen. De aluminium 

onderdelen bezitten hierdoor op de niet beregende weerzijden de eerste vormen van 

filliforme corrosie.  

 

De binnentuin van fase 1 bezit op een aantal gevels reeds een muurafwerking (type 

Loxan), deze voldoet goed. Er zijn in vergelijk met de inspectie van 2010 geen 

ernstige alg problemen meer. De overige gevels variëren, afhankelijk van de 

weerzijde, mate van beregening en geveldetailleringen van schoon tot plaatselijk 

sterk vervuild.  

 

Het transparante geveltimmerwerk is in 2009 behandeld en staat er eveneens netjes 

en beschermend bij, hier kan twee jaar worden gewacht met het onderhoud. Beschut 

gelegen, na de nieuwbouw nog niet behandeld, transparant geveltimmerwerk in 

binnentuinen verdient wel aandacht.  

 

Het dekkend wit en grijs afgewerkt geveltimmerwerk heeft vanuit de nieuwbouw te 

lang over gestaan, hier is dringend onderhoud noodzakelijk. De kozijnen zijn buiten 

de gevellijn geplaatst hetgeen vocht verhogend werkt.  

 

De dorpels van de grijze kozijnen bezitten vooral door de donkere kleurstelling 

ernstige gebreken zoals houtscheuren. Hier zijn voorzieningen wenselijk. Op 

sommige plaatsen in het complex (fase 1) wordt  de indruk gewekt dat puivullingen 

in kozijnen niet altijd op een damp remmende folie zijn geplaatst, in het midden van 

het paneel zijn vocht / alge problemen.  

 

De goud metallic afgewerkte bouwdelen zijn behandeld met een Basecoat / 

Clearcoat (kleur + blanke afwerking, toepassing uit autolakken en vliegtuiglakken 

wereld). Deze worden bij regen belast door een hoog alkalisch aanbod vanaf de 

muren waardoor degradatie van de blanke Urethane afwerking op de liggende delen 

van het staal voorkomt. Geadviseerd wordt om hier eerst een proefnemingen met 

een reinigingsmiddel in combinatie met een wax of een afwerking met een blanke 
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polyurethane te laten uitvoeren.  

 

Opmerking 

Naar de toekomst zal het onderhoud, bij handhaving van de goudkleurige afwerking, 

op de bouwplaats problemen geven. Dergelijke producten kunnen alleen middels 

spuiten esthetisch gezien mooi worden aangebracht. De vele naar omgeving 

beschermende maatregelen die moeten worden genomen maken het verfsysteem 

een factor 2 duurder. Het is dan ook een optie om deze goudkleurige afwerking naar 

een dekkende Urethane afwerking met een vergelijkbare kleurindruk om te zetten 

zodat op termijn het onderhoud op de bouwplaats kan plaatsvinden en minder geld 

zal kosten.  

 

De entreepuien / bel en brievenbus panelen kunnen met extra beschermende 

voorzieningen gespoten worden.  
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3 ONDERZOEKSBEVINDINGEN PER BOUWDEEL  

3.1 Steenachtige ondergronden  

3.1.1 Buitenmuren van binnentuinen (metselwerk) 

 

De met cementslurry behandelde buitenmuren van binnentuinen zijn ernstig 

vervuild. Er zijn vochtinvloeden door (ook foutieve) detailleringen op de gevels 

zichtbaar. Naast vervuiling is zichtbaar dat de cementslurry erodeerd zodat de rode 

baksteen zichtbaar wordt. Om vooral esthetische redenen is hier onderhoud 

gewenst. Het geheel is in redelijke conditie. 

 

Op sommige plaatsen veroorzaakt een afwezige hemelwaterafvoer vanaf daken een 

extreme vocht en vuilbelasting op d gevel, hier is risico van vorstschade aanwezig.  

Dit nader bouwkundig beoordelen of verbeteringen mogelijk zijn. 

 

De resultaten van het verfsysteem op de reeds behandelde muren, van voorheen de 

meest ernstige met alge vervuilde buitenmuren, geven aan dat verbeteringen met 

een goed verfsysteem mogelijk zijn. Kies voor de afwerking voor een Loxan- of 

Silicaatafwerking, deze zijn het meest dampopen en eroderen tevens in laagdikte 

geleidelijk af.  

 

3.1.2 Plafonds van balkons en entrees binnentuin (stucwerk) 
 

Deze bezitten geen ernstige problemen, reinigen kan een optie zijn tijdens uitvoering 

van overige werkzaamheden. Het geheel is in goede conditie. 
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3.2 Houten ondergronden 

3.2.1 Geveltimmerwerk, transparant meranti en merbau (kozijnen en deuren) 

 

De glanzend / transparante afwerking op het uitpandig gelegen geveltimmerwerk 

staat er in principe nog netjes bij. Plaatselijk komen op liggende delen gelegen tegen 

Neoprene banden van de beglazingsafdichtingen wat beginnende onthechtingen 

voor. Een aantal kozijnonderdelen zijn (omreden van vergrijsde onderdelen) recent 

eerst dekkend afgewerkt en daarna met teak transparant afgewerkt, op de randen 

van het profiel is de transparante afwerking wat verdwenen. Het geheel is in goede 

conditie. 

 

 

Het meer inpandig gelegen, nog mat en transparant, afgewerkte geveltimmerwerk 

van toegangen naar binnentuinen bezit wat mechanische beschadigingen. Hier 

adviseren wij om dit gelijktijdig met behandelen van overige bouwdelen op in te 

spelen. Het geheel is in redelijke conditie. 

 

3.2.2 Geveltimmerwerk, dekkend wit en bruingrijs afgewerkt (RAL 7013) (kozijnen, 

deuren en puivulling) 

 

Het ruim 8 jaar oude verfsysteem is op basis van een water-gedragen primer  en 

synthetische afwerking die destijds op de bouwplaats is aangebracht. Door 

veroudering, enigszins achterstallig onderhoud, is het verfsysteem behoorlijk 

gedegradeerd het geen zich bij wit vooral uit door het krijtgedrag van het 

verfsysteem. De dorpels gelegen onder de Glaverbel ramen bezitten op veel plaatsen 

een ernstige vorm van degradatie / onthechting. Plaatselijk komt aan de onderzijde 

van een kozijnstijl een houtscheur voor. Het geheel is in slechte conditie. 

 

De multiplex panelen dagkanten / doorgangen naar beschutte balkonsituaties dienen 

met het exterieur meegenomen te worden. Het geheel is in matige conditie 

 

Op de buitenschil wordt de indruk bij puivullingen gewekt dat op een aantal 

verdiepingen geen dampremmende folie achter de panelen is aangebracht, dit 

veroorzaakt meer algen op de puivullingen. Dit verdient nadere aandacht tijdens de 

onderhoudswerkzaamheden. 

 

De grijs afgewerkte kozijnen bezitten op de zon belaste gevels, door de meer 

donkere kleur / warmteopbouw, lichte houtscheuren in de dorpels. Deze dorpels 

dienen geheel kaal gemaakt te worden, het is nodig om na herstel van het 

verfsysteem (twee lagen grondverf, laagdikte 80- 100 micrometer) Ventistone of 
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Talstone neusprofielen te plaatsen.       

 

Door de ernstige degradatie van het verfsysteem dient waar mogelijk mechanisch, in 

ieder geval terdege, geschuurd te worden. Er is minimaal een 2 ½ beurt nodig en op 

liggende delen een 3 lagen verfsysteem.  

 

Opmerking 

De neusprofielen worden met een correcte laagdikte aangeleverd en dienen alleen te 

worden afgewerkt met de laatste laag. Plaatsing volgens voorschrift 

fabrikant/leverancier. 

 

Veel geveldelen zijn uitgevoerd in kunststof beplating. Het materiaal verkeert 

technisch gezien in goede conditie, ook de bevestigingen. Op veel plaatsen is echter 

overmatige vervuiling aanwezig. 
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3.3 Metalen ondergronden 

3.3.1 Aluminium voorzien van een fabrieksmatige aangebrachte goudkleurige 2 

componenten coating en blanke afwerking 

 

Gebruikelijk behoeft het toegepaste verfsysteem de eerste 10 jaar geen onderhoud. 

De kozijnen en dergelijke zien er dan ook over het algemeen redelijk uit. Op de niet 

regenzijde is echter zichtbaar dat vanuit onbehandelde verbindingen / snijkanten, 

filiforme corrosie ontstaat.  

Dit kan normaal voorkomen worden door regelmatig reinigen met water en een 

onderhoudsbeurt met een goed wax. 

Het geheel is in goede conditie. 

 

Zoals al aangegeven zal onderhoud met een identieke afwerking op de bouwplaats, 

met behoud van esthetische eigenschappen, niet mogelijk zijn. Het is raadzaam om 

hier over te stappen naar een Polyurethane met een identieke goudgele kleurindruk.  

 

De plaatselijk voorkomende geanodiseerde (en eveneens met goudkleur afgewerkte) 

toegangspuien in de buitenschil vertonen bij de belpanelen plaatselijk wat 

onthechtingen. Het is bij deze onderdelen realiseerbaar dat deze in het onderhoud 

gespoten worden (er zijn bedrijven bij IPR bekend die hier in gespecialiseerd zijn). 

 

3.3.2 Metalen doorvalhekken, afgewerkt met een 2 componenten gouden metallic 

afwerking 

 

Deze doorvalhekken zijn in grote lijnen in goede conditie echter de blanke 

Polyurethane afwerking van het Basecoat / Clearcoat systeem is aangetast door een 

alkalisch vochtaanbod uit de muur. Mogelijk kan reinigen en waxen een optie zijn 

echter de verwachting is dat aanvullend op de liggende delen een nieuwe blanke 

laag, die in het werk kan worden aangebracht, een betere oplossing is. Dit eerst 

proefondervindelijk verder vaststellen. 

 

3.3.3 Metalen muurafdekplaten balkons e.d. en metale doroval roeden afgewerkt 

met een moffellak 

 

De muurafdekplaten bezitten nog weinig problemen, echter doorschuiven naar de 

volgende onderhoudscyclus is niet verstandig. Het is wenselijk, ook gezien de 

Multiplex dagkanten naar balkons behandeld dienen te worden, om deze 

muurafdekplaten te voorzien van een eenvoudige Polyurethane afwerking.    

De metalen sokken en doorvalroeden bezitten op de aansluiting met de sok 

plaatselijk reeds behoorlijke corrosie. Het is om budgettaire redenen een overweging 
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om hier gelijk nieuwe roeden te plaatsen. Rond de sok ontstaat, door uitzetting 

metaal, wat scheurvorming van hout. Dit in het werk voldoende aandacht geven. 

 

3.4 Planning 

 

Bouwdelen die voor onderhoud in aanmerking komen Jaar van 
uitvoering 

Buitenmuren van binnentuinen (met cementslurry) 
(gefaseerde aanpak) 

2014 / 2015 

Buitenmuur van binnenmuur, reeds behandeld 2018 

Houten geveltimmerwerk transparant uit-pandig gelegen 2015 / 2016 

Houten geveltimmerwerk transparant in-pandig gelegen 2014 

Aluminium kozijnen goudkleurig, reinigen en behandeling met wax 
(gefaseerde aanpak) 
 
Onderhoud met een verfsysteem   

2014 / 2015 
 
 
2017 

Stalen muurafdekplaten   2014 

Stalen hekwerken goudkleurig behandelen als aluminium kozijnen, 
liggende delen eventueel voorzien van blanke polyurethane. 
 
Onderhoud met een verfsysteem 

2014 
 
 
2017 

Stalen doorvalroeden en sokken, behandelen, te ernstig 
gecorrodeerde onderdelen vernieuwen.  

2014 

Houten kozijnen, dekkend, zowel wit als grijs 
(gefaseerde aanpak, begin met de weerzijden) 

2014 / 2015 

Toegangspuien, in 2013 behandeld door Wits Amsterdam 2016 / 2017 

Toegangspuien, nu goudkleurig afgewerkt aluminium. 2016 

 
 

 

 

 

 

     



 

VVE 7213 JORIS IVENSPLEIN, IJBURG BLOK 5 TE AMSTERDAM  14 

4 WERKOMSCHRIJVING 2014 
 

4.1 Hout 

4.1.1 Geveltimmerwerk, transparant meranti en merbau (kozijnen en deuren 

toegangspuien binnentuin) 

 

Voorbehandeling 
De ondergrond afdoende reinigen met VIAMOND 7040 KL. 
Gebrekkige verflagen verwijderen  
De ondergrond schuren met Scotch brite, geen kanten doorschuren. 

Verweerd hout verwijderen. 

Houtscheuren repareren met een epoxy reparatiemiddel. 

 

Afwerking 

Kale delen inkleuren met 1 laag DROSTAL TB kleur 210. 
Het geheek afwerken met 2 lagen Drostal TB kleur 210. 

 

4.1.2 Geveltimmerwerk nu dekkend wit en grijs afgewerkt (kozijnen, deuren, 

puivullingen, respectievelijk meranti, merbau en multiplex)      

 

Proefneming 

In samenwerking en op aanwijzing van IPR plaatselijk een puivulling verwijderen op 

plaatsen waar geen damp remmende folie wordt veronderstelt.  

 

Voorbehandeling 

De ondergrond afdoende reinigen met VIAMOND 7040 KL. 
Gebrekkige verflagen verwijderen. 
Het verfsysteem van liggende delen op de weerzijde, waar nodig, geheel verwijderen.  
Gebreken zoals houtscheuren in de ondergrond herstellen met houtreparatiemiddel 

zoals  Reapaire Care of gelijkwaardig. 

De ondergrond terdege, waar mogelijk machinaal, schuren.  

Geen kanten doorschuren. 

Verweerd hout verwijderen. 

Kaal hout, (ook in nieuwe sponningen waar neusprofielen worden geplaatst) gronden 

met DEVESOL HS VULGROND. 

Het geheel in kleur overgronden met DEVESOL HS VULGROND, totaal droge laagdikte 

op kaal hout) 80-100 micrometer. 

 



 

VVE 7213 JORIS IVENSPLEIN, IJBURG BLOK 5 TE AMSTERDAM  15 

 

 

Opmerking 

Op dorpels die zijn gelegen op de weerzijde Ventistone of Talstone neusprofielen 

volgens voorschrift fabrikant met de juiste kit plaatsen. Dit eerst op een 

referentievlak met elkaar afstemmen. 

 

De reeds voor behandelde neusprofielen na plaatsen met overige kozijndelen 

aflakken.  

 

Afwerking 

Het geheel afwerken met 1 laag DEVETAAL SB HOOGGLANSLAK 

4.2 Metalen ondergronden 

 

4.2.1 Metalen muurafdekplaten (balkons e.d.) en metalen doorval roeden afgewerkt 

met een moffellak. 

 

Voorbehandeling  
De ondergrond afdoende reinigen met VIAMOND 7040 KL.  
Corrosie verwijderen volgens St 2-3, ISO 8501-1.  
De ondergrond terdege schuren, geen kanten doorschuren.  
 
 
Het verfsysteem  
Kale delen van staal behandelen met 1 laag DEVEPOX ZNF PRIMER 
Het geheel afwerken met 2 lagen DEVEDUR PLATE 

 
4.2.2 Aluminium, goudkleurig gecoat 

(kozijnen, doorvalhekken e.d.) 
 
De ondergrond afdoende reinigen met VIAMOND 7040 KL. 
De ondergrond volgens voorschrift fabrikant behandelen met Kuraltex BL 314 van 
Chemtec. Dit is een filmvormend onderhoudsmiddel voor geanodiseerd en gecoat 
aluminium en staal e.d. op basis van o.a. acrylaat-mengpolymeren. 
 
 
Liggende delen van de doorvalhekken 
Indien bovenstaande geen bevredigend resultaat geeft op de liggende delen alle 
liggende delen na reinigen en voorzichtig aan schuren (niet kaal schuren) behandelen 
met twee lagen DEVEDUR HX BLANK.   
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4.3 Steenachtige ondergronden 

4.3.1 Buitenmuren van binnentuinen (metselwerk) 

 

Voorbehandeling 

Alle verontreinigingen en ongerechtigheden middels hogedruk met warmwater 

verwijderen.  

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een minerale egalisatie 
pleister. De reparaties met dezelfde ondergrondstructuur uitvoeren. 
 
Op de ondergrond mogen geen verontreinigingen en ongerechtigheden 
aanwezig zijn die de opbouw en de hechting van een goed 
muurverfsysteem in de weg staan, zoals vet, stof, vuil, cementhuid e.d. 
 
Afwerking 
De ondergrond voorstrijken met Devesil Impregneer OH 

De Ondergrond tweemaal afwerken met Devesil FS 

Gelet op het bouwjaar is het conditieniveau redelijk. Het onderhoud voor de 

komende periode ligt voornamelijk bij de houten kozijnen en het metsel- en 

voegwerk. 

Tevens hebben wij een post opgenomen voor aanpassen detaillering inwatering 

trappenhuis. 
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5 FOTO’S 
 

 
Vocht problemen door voor de gevel liggend  

geveltimmerwerk 

 

 
Vuil en alg problemen 



 

VVE 7213 JORIS IVENSPLEIN, IJBURG BLOK 5 TE AMSTERDAM  18 

 
Vuil en alg problemen 

 
Plaatselijk vochtprobleem detaillering muurafdekplaat 

 
Beginnende filliforme corrosie 
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Bouwkundige detaillering die vuil en vocht oproept  

 

 
Doorval beveiliging die voor de sok ernstig corrodeert 

 

 
Bouwkundige detaillering die vocht en vuil oproept 
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Houtscheuren boven de neut 

 

 
Boven de latei vochtproblemen 
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Grijze kozijnen ernstig aangetast op weerzijde  

 

 
Grijze kozijnen ernstig aangetast op weerzijde  
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Toegangspuien in voorbehandeling door Wits 
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6 ALGEMENE VOORWAARDEN 
Hoewel dit niet in de werkomschrijving is omschreven, dient vóór het aanbrengen 

van een volgende verflaag te worden geschuurd of geslepen, tenzij het pleister-, 

metsel- of betonwerk betreft. 

 

De doeltreffendheid van de genoemde verfsystemen kan uitsluitend worden 

gewaarborgd indien de door de verfleverancier gegeven voorschriften stipt zijn 

opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. 

De applicateur dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te 

controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. 

 

Voor zover dat niet in de werkomschrijving is vermeld, gelden voor de toe te passen 

producten de op de brengen laagdikten en hoeveelheden zoals die zijn aangegeven 

in de meest recente technische documentatiebladen van de leverancier. 

Bij de toepassing van de in deze werkomschrijving omschreven werkwijzen en 

systemen dient de verwerker de nationale wetten en voorschriften betreffende 

gezondheid, veiligheid en milieu in acht te nemen. 

De aanvang van de werkzaamheden dient plaats te vinden binnen 1 jaar na datum 

van uitgifte van de werkomschrijving. 

In hoeverre de werkomschrijving ook na overschrijding van die periode van 

toepassing kan zijn, zal in overleg met de samensteller van deze werkomschrijving 

moeten worden beoordeeld. 

 

Kleuren dienen, tenzij anders is beschreven of nader te zijn overeengekomen, in de 

bestaande kleur te worden afgewerkt.  

 

De afwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij 

de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften. 

 

De genoemde producten mogen afwijken mits gelijkwaardig, dit dient door de 

aannemer schriftelijk ter goedkeuring van de opdrachtgever te worden aangevraagd.  

 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 

- loonkosten 

- materiaalkosten 

- brandstofkosten 

- huren 

- vrachten 

- valuta wijziging of koersrisico 
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De offerte dient per onderdeel , hoeveelheid en eenheidsprijs te worden 

aangeboden.  

Precario, schaftgelegenheid, toilet alsmede bouwplaats inrichting zijn voor rekening 

van de aannemer.  

Gebruik van water en elektra worden ter beschikking gesteld door de VvE. 

Tussenmeters dienen wel geplaatst te worden om inzicht te krijgen in de omvang van 

het verbruik. 

Dagelijks dient de werkomgeving schoon achtergelaten te worden. 

 

6.1 Garantie  

Voor alle onderdelen die worden geschilderd wordt een garantie van 5 jaar aflopend 

verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de 

oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.  

Voor het eerste jaar wordt 100% garantie verlangd. 

 

6.2 Betalingstermijnen 

De betalingen van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen, 

gebaseerd op de stand van het werk , dienen in procenten van de aannemingssom en 

verschijnen conform uw voorstel rekening houdend met een opleveringstermijn van 

groot 5% van aannemingssom. 

 

6.3 Verzekeringen  

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekerd door de 

aannemer zich voor het werk volgens deze werkomschrijving en de opruiming en 

herstel of vervanging van het werk. 

De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering 

blijkt, binnen veertien dagen  na opdracht. 

 

6.4 Arbeidsomstandigheden 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 

1999.451) worden één of meer coördinatoren ( V&G-coördinatoren) voor de 
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uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in 

artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden door de 

aannemer verricht. 
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7 BEGROTING 


