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2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

Algemene Objectgegevens

Code

Code 2016360

Object

Naam VvE de Weere

Aantal eenheden 110

Adres C.F. Smeetslaan 8-230

Postcode 1901 GA

Plaats Castricum

Inspecteur Dhr. A.C.E.M. (Bram) Andriessen

Inspectiedatum 23-1-2017

Opdrachtgever

Naam VvE de Weere

Contactpersoon dhr. D. Schot

Adres C.F. Smeetslaan 158

Postcode 1901 GA

Plaats Castricum

Telefoon 0251 - 656625

E-mailadres dirkschot@telfort.nl

Notitie Munnik VvE Beheer

Contactpersoon:
dhr. R. van Steijn

Bezoekadres:
Jadelaan 107
2132 XZ Hoofddorp

Postadres:
Postbus 654
2130 AR Hoofddorp

T 023 56 31 403
F 023 56 21 381
E Beheer@munnik-vve.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noordoost

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1973
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2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

Algemene Objectgegevens

Financieel

Prijspeil 17-2-2017

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0%

Overige

Specialistisch onderzoek - Geadviseerd wordt een specialistisch onderzoek te laten uitvoeren naar de 
betonconstructies om inzicht te krijgen in de ernst en omvang van de gebreken;

- Geadviseerd wordt een asbestinventarisatie uit te voeren, zodat inzichtelijk wordt waar en  
hoeveel asbesthoudende materialen er in het gebouw aanwezig zijn;

- Geadviseerd wordt een brandtechnisch onderzoek te laten uitvoeren, zodat inzichtelijk is  
welke constructies niet voldoen aan wbdbo, of waar de risico's met betrekking tot brand 
zich bevinden;

Niet te inspecteren onderdelen - Tijdens de inspectie was de toegankelijkheid van de balkons aan de zuidwest zijde van  
het appartementencomplex beperkt tot 3 balkons (middendeel van het complex).

- Tijdens de inspectie was het niet mogelijk om ieder element 100% te inspecteren door  
aanwezigheid van installaties, vaste en losse gebruikersinventaris e.d.

Opmerkingen eigenaar - Voorafgaand aan de inspectie en tijdens de inspectie is vernomen dat de afgelopen vijf  
jaar diverse onderdelen zijn vernieuwd / vervangen te weten:
   - 2 Collectieve stookinstallaties (630Kw + 420Kw);
   - Collectieve warmwaterinstallatie (2x boiler 500 L + 2 x 50Kw Stookketels)
   - 50 st. Handbediende overhead garagedeuren
   - Toplaag dakbedekking (2700m²) + 350m metalen dakranden
   - 16 electrische dakventilators

- Naast de vooraf overhandigde informatie is tijdens de inspectie door de inspecteur 
vernomen dat lifinstallaties op korte termijn worden vervangen. In het rapport is dan ook  
niets vermeld over de conditie van de liftinstallatie.

- Tijdens de inspectie is vernomen dat de retourleiding van de warmwatervoorzieningen van  
de appartementen een te lage temperatuur heeft. De vice voorzitter van de VvE heeft  
aangegeven de leidingen aan te passen, waardoor het leidingtraject minder lang is en de  
temperatuur omhoog gaat. Hiervoor zijn in het verleden al onderzoeken naar uitgevoerd,  
maar tot op heden nog geen modificaties op dit gebied.

- Tijdens de inspectie van de technische ruimten is opgemerkt dat er een asbestsanering 
heeft plaatgevonden ter plaatse van de dakdoorvoeren.

Opmerkingen - Het meerjarenonderhoudsplan inclusief conditiemeting betreft in hoofdzaak bouwkundige  
zaken. Hoewel er installaties zijn opgenomen kunnen deze niet worden aangemerkt als een  
volledig installatie technische conditiemeting.

- In het rapport is geen rekening gehouden met de bereikbaarheid om gebreken /  
handelingen te herstellen.

Weersgesteldheid 1°C, Droog, Helder
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Elementenoverzicht

De in dit rapport opgenomen hoeveelheden zijn overgenomen uit het inspectierapport 0400, opgesteld door BBA (dd. 30-08-2011).

2016360 • VvE de Weere

C.F. Smeetslaan 8-230
1901 GA Castricum

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Algemeen2111G23 1,00 m2 3Gevelconstructie metselwerk

22 Binnenwanden

Algemeen2222 1,00 PM 2Kalkzandsteen

23 Vloeren

Algemeen2314 1,00 PM 3Bordes beton

Algemeen2321 1,00 PM 1Vloerconstructie

24 Trappen en hellingen

Noordwest gevel 5de verdieping2431X 3,00 m1 1Gevelladder aluminium (los)

28 Hoofddraagconstructies

Algemeen2812 1,00 PM 4Gesloten gevel beton

31 Buitenwandopeningen

Algemeen3112 1,00 st 1Gevelrooster

Algemeen3120 13,00 m2 2Tralieschilderwerk buiten staal

Algemeen3131 255,00 st 2Buitendeur schilderwerk

Algemeen3131 2907,40 m2 5Kozijnwerk hout

Algemeen3131 160,50 m2 2Kozijnwerk aluminium

Algemeen3131 255,00 st 3Buitendeur loopdeur algemeen

Algemeen3131 3197,30 m2 4Kozijnen schilderwerk buiten

Zuidwest gevel3133 55,00 st 1Overhead garagedeur (handbediend)

Winkels algemeen3140 3,00 st 3Winkelpuien

32 Binnenwandopeningen

Interieur algemeen3231 121,00 st 2Binnendeur loopdeur

Interieur algemeen3231 121,00 m2 2Binnendeur schilderwerk

34 Balustrades en leuningen

Interieur algemeen3411 140,00 m2 2Balustrade binnen schilderwerk

Algemeen3412 739,30 m1 4Balustrade staal

Algemeen3422 571,40 m1 3Leuning aluminium

37 Dakopeningen

Algemeen3721 5,00 st 2Lichtkoepel enkelwandig <1 m2
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C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

41 Buitenwandafwerkingen

Algemeen4111 5629,80 m2 2Gevelafwerking schilderwerk buiten

Algemeen4111 911,10 m2 1Gevelafwerking voegwerk platvol (geborsteld)

Algemeen4112 1672,50 m2 2Gevelbekleding schilderwerk buiten

Algemeen4112 1672,50 m2 4Gevelbekleding hout

Algemeen4112 9,00 m2 3Gevelbekleding zink

Algemeen4112 71,20 m2 4Gevelbekleding kunststof

Algemeen4112 1710,00 m1 5Gevelafdichting kitvoegen

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur algemeen4211 183,10 m2 2Wandafwerking sauswerk

Interieur algemeen4211 198,70 m2 2Wandafwerking dekkend schilderwerk

Interieur algemeen4212 1,00 PM 2Wandafwerking bekleding

Interieur algemeen4212 198,70 m2 2Wandafwerking bekleding hout

43 Vloerafwerkingen

Interieur algemeen4321 116,40 m2 2Vloerafwerking kunststof

Interieur algemeen4322 114,40 st 2Vloerafwerking tegels (keramisch)

Interieur algemeen4322 378,50 m2 2Vloerafwerking tegels

Galerijen4322 1,00 PM 3Galerijafwerking kunstof bekleding

45 Plafondafwerkingen

Galerijen algemeen4511 97,90 m2 1Systeemplafond (houten delen)

Trappenhuizen algemeen4512 378,20 m2 2Systeemplafond (mineraalplaat)

47 Dakafwerkingen

Algemeen4711 2467,70 m2 1Dakbedekking bitumen

Algemeen4711 1152,40 m2 3Dakbedekking bitumen belast (tegels)

Algemeen4711 365,70 m1 3Dakaansluiting lood

Algemeen4711 423,20 m1 4Dakrandafwerking zink

Algemeen4716 325,60 m1 2Dakrandafwerking aluminium

51 Warmteopwekking

Stookruimtes algemeen5111 1,00 PM 2Gasketel staand >240 KW

Dak algemeen5124 1,00 PM 3Schoorstenen algemeen
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2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

52 Afvoeren

Algemeen5212N63 671,30 m1 3Hemelwaterafvoer pvc

Algemeen5221 1,00 PM 1Riolering

53 Water

Technische ruimten5321 2,00 st 2Boiler directe verwarming industrie 500 liter

54 Gassen

Algemeen5410 1,00 PM 1Leidingwerk (gas)

56 Warmtedistributie

Technische ruimten5610 2,00 st 1Expancievat CV-installatie < 250 liter

Technische ruimten5610 1,00 st 1Expancievat CV-installatie 140 - 250 liter

Technische ruimten5610 4,00 st 1Expancievat CV-installatie 35 - 80 liter

Technische ruimten5643 4,00 st 1Circulatiepomp warmtedistrubutie enkel ND 50

Technische ruimten5643 2,00 st 1Circulatiepomp warmtedistrubutie enkel ND 65

57 Luchtbehandeling

Dak algemeen5710 105,00 st 2Vent.dakdoorvoer metaal

Dak5721Z21 14,00 st 2Decentrale mechanische afzuiginstallatie

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Algemeen6132 1,00 st 3(hoofd) verdeelinrichting < 10 groepen

Algemeen6171 1,00 PM 5Bliksemafleiding

63 Verlichting

Algemeen6311 185,00 st 2Verlichtingsarmaturen

Algemeen6311Z22 121,00 st 2TL Armaturen spat-/waterdicht

64 Communicatie

Interieur algemeen6411 9,00 st 2Binnen deuropener (electrisch)

65 Beveiliging

Algemeen6513Z11 3,00 st 2Brandslang haspel

Algemeen6513Z13 52,00 m1 1Droge blusleiding

Algemeen6522 4,00 st 2Deurgrendelingen en -ontgrendelingen

66 Transport

Algemeen6650 2,00 st 2Personenlift
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C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

71 Vaste verkeersvoorzieningen

Gevel dakopbouw7110 1,00 PM 6Gebouwbenaming

75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

Dak algemeen7511 13,00 st 2Verankerspunten

Dak algemeen7511 198,00 m1 1Horizontale lifeline kabels
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Bevindingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 17-2-2017

De herstelkosten opgenomen in dit rapport hebben betrekking op clustering van werkzaamheden. De bereikbaarheid van de locaties is  
niet opgenomen.

2016360 • VvE de Weere

C.F. Smeetslaan 8-230
1901 GA Castricum

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren.
2- Op middellange termijn uitvoeren.
3- Op lange termijn uitvoeren.
4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie

Toelichting:
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RUWBOUW

21 Buitenwanden

60040,00 m2Reinigen gevelmetselwerk

Activiteit: Hvh Totaal

Op sommige locaties is graffiti aangetroffen op het gevelmetselwerk. Om een verpauperde 
uitstraling te voorkomen wordt geadviseerd de graffiti te verwijderen middels een 
reinigingsmiddel (geen hogedruk).

2017

Graffiti

Gevelconstructie metselwerk2111G23

Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

7.0001,00 pstHerstellen scheuren middels inboeten

Activiteit: Hvh Totaal

Het gevelmetselwerk vertoon plaatselijk scheurvorming als gevolg van ongelijke zetting 
alsook het ontbreken van enkele dilataties. Om vocht en vuil penetratie in de constructie te 
voorkomen wordt geadviseerd de scheuren in te boeten en daar waar nodig gebruik te  
maken van RVS metselwerk wapening. 

2017

Scheuren niet constructief

Gevelconstructie metselwerk2111G23

Gevel algemeen

Urgentie: 2 Op middellange termijn
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21 Buitenwanden

4.556911,10 m2Reinigen gevelmetselwerk

Activiteit: Hvh Totaal

Op het gevelmetselwerk is atmospherische vervuling zichtbaar. Deze vervuiling bevordert 
alg en mosgroei. Om verdere vervuiling te voorkomen wordt geadviseerd om het 
gevelmetselwerk te reinigen.

2017

Vuil, aanslag, verkleuring

Gevelconstructie metselwerk2111G23

Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

7501,00 pstVerwijderen gecorrodeerde "oude" bevestigingen

Activiteit: Hvh Totaal

Op diverse locaties zijn gecorrodeerde bevestigingen waargenomen welke geen functie  
meer hebben. Geadviseerd wordt om "oude" bevestigingen te verwijderen, zodat er geen  
vervolgschade kan ontstaan aan het gevelmetselwerk.

2017

Subelementen manco

Gevelconstructie metselwerk2111G23

Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

22 Binnenwanden

3631,00 m1Herstellen scheurvorming

Activiteit: Hvh Totaal

Door ongelijke verhardings- krimpverschijnselen is een scheur ontstaan. Geadviseerd 
wordt om de scheur te herstellen zodat de samenhang van de muur kan worden  
gewaarborgd.

2026

Scheuren constructief (funderingszettingen, therm. werking)

Kalkzandsteen2222

Technische ruimte 5de verdieping

Urgentie: 2 Op middellange termijn
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23 Vloeren

10.0001,00 pstSpecialistisch onderzoek / betonconstructies (CUR 
72)

Activiteit: Hvh Totaal

De betonconstructies van zowel de balkons, galerijen en de consoles vertonen 
scheurvorming. Langs de scheuren zijn corrosiesporen waargenomen. Om inzicht te krijgen 
in de ernst en omvang van de gebreken wordt geadviseerd een specialistisch onderzoek op 
basis van CUR Aanbeveling 72 “Inspectie en onderzoek betonconstructies” te laten 
uitvoeren. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kan een technische omschrijving voor 
betonherstel worden opgesteld. De opgenomen kosten hebben betrekking op het  
onderzoek alsook het opstellen van een technische omschrijving voor betonherstel. De 
kosten voor herstel zijn in dit stadium niet in te schatten en daarom niet opgenomen.

2017

Corrosie aan dragende onderdelen

Bordes beton2314

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.1782,00 stHerstellen afgebrokkeld beton

Activiteit: Hvh Totaal

De galerijplaat brokkelt plaatselijk af waardoor de dekking op wapening afneemt en de kans  
op aantasting van de wapening toeneemt. Geadviseerd wordt om de constructie te  
herstellen middels een cementgebonden reparatiemortel.

2017

Afbrokkelen afboeren

Bordes beton2314

Galerijvloer

Urgentie: 1 Op korte termijn
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23 Vloeren

1621,00 stHerstellen leidingdoorvoer

Activiteit: Hvh Totaal

Rondom de leidingdoorvoer is het beton beschadigd waardoor er losse brokken beton 
ingeklemd zijn. Geadviseerd wordt om het losse beton te verwijderen en de doorvoer te  
herstellen middels een cementgebonden reparatiemortel.

2020

Beschadiging betonvloer

Bordes beton2314

Installatieruimte 5de verdieping

Urgentie: 1 Op korte termijn

2501,00 pstMonitoren vloerconstructie

Activiteit: Hvh Totaal

De vloerconstructie in de technische ruimte vertoont craquelé vorming. Daar de locatie van 
de craquelé niet direct aanleiding geeft voor een herstelmaatregel wordt geadviseerd de  
locatie te monitoren, zodat bij een eventuele toename een herstelmaatregel kan worden  
bepaald.

2017

Aantasting afwerklaag

Vloerconstructie2321

Technische ruimte (zuidoost)

Urgentie: 1 Op korte termijn

24 Trappen en hellingen

4501,00 pstVervangen ladder incl. ladderborging

Activiteit: Hvh Totaal

De gevelladder is niet periodiek geinspecteerd en gekeurd. Zowel de bevestiging als de  
ladderborging zelf vertonen gebreken. Tevens wekt het de indruk dat de ladder niet voldoet  
aan de ARBO richtlijnen. Geadviseerd wordt om de gevelladder incl. ladderborging te  
vervangen.

2017

Ontbrekend log-/onderhoudsboek

Gevelladder aluminium (los)2431X

Gevelladder (los)

Urgentie: 1 Op korte termijn
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28 Hoofddraagconstructies

16.0003200,00 m2Reinigen gevelelementen

Activiteit: Hvh Totaal

Diverse gevelelementen zijn vervuild door alg- en mosaangroei. Het mos houdt vocht 
langer vast waardoor vorstschade kan ontstaan. Om een versnelde degradatie te 
voorkomen wordt geadviseerd de gevelelementen te reinigen

2017

Aangroei mos, algen

Gesloten gevel beton2812

Gevel algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.1001,00 pstHerstellen betonschade gevelpaneel

Activiteit: Hvh Totaal

Het prefab gevelelement vertoont betonschade. Geadviseerd wordt om de betonschade op 
te hakken, wapening te controleren en te herstellen met een cement gebonden  
reparatiemortel.

2017

Beschadiging

Gesloten gevel beton2812

Technische ruimte (zuidoost)

Urgentie: 1 Op korte termijn
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28 Hoofddraagconstructies

9305,00 stRepareren gemiddelde betonschade

Activiteit: Hvh Totaal

Tijdens de inspectie zijn enkele schades waargenomen bij de aansluiting op de consoles.  
Om verdere degradatie van de betonelementen te voorkomen wordt geadviseerd om 
plaatselijk betonherstel uit te voeren. Tijdens het herstel dient extra aandacht te worden  
besteed aan het metaalwerk, daar deze corrodeert en zichtbaar is op onderliggende  
constructies.

2017

Vorstschade

Gesloten gevel beton2812

Galerijen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

7501,00 pstOntroesten en roestwerend behandelen

Activiteit: Hvh Totaal

De bevestiging van de prefab betonelementen zijn plaatselijk gecorrodeerd. Geadviseerd 
wordt om de bevestigingen te controleren en waarnodig te ontroesten en roestwerend te  
behandelen.

2017

Carbonatatie

Gesloten gevel beton2812

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2501,00 pstVerwijderen oude bevestiging / leuning

Activiteit: Hvh Totaal

Op het dak van de 4de verdieping is een resterende leuning / balustrade waargenomen.  
Om verwonding (blijven haken) te voorkomen wordt geadviseerd het restant inclusief de 
bevestigingen in de wand te verwijderen en dicht te zetten middels een cementgebonden  
reparatiemortel.

2017

Subelementen manco

Gesloten gevel beton2812

Dak 4de verdieping technische ruimte

Urgentie: 1 Op korte termijn

1617-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

AFBOUW

31 Buitenwandopeningen

4001,00 stVervangen gevelrooster

Activiteit: Hvh Totaal

De bevestiging van het gevelrooster is gecorrodeerd, tevens is het rooster vervuild en ziet 
de materiaaldikte er beperkt uit. Geadviseerd wordt om het rooster te vervangen.

2017

Einde levensduur

Gevelrooster3112

Noordoostgevel 5de verdieping

Urgentie: 1 Op korte termijn

5.0001,00 pstOmtrekspeling deur controleren en corrigeren

Activiteit: Hvh Totaal

De balkondeuren hebben ongelijke omtrekspeling, waardoor de deuren kunnen gaan  
klemmen. Geadviseerd wordt om de omtrekspeling van de deuren te controleren en daar  
waar nodig te corrigeren.

2018

Omtrekspeling onvoldoende

Buitendeur loopdeur algemeen3131

Balkondeur

Urgentie: 1 Op korte termijn

3.983110,00 stBijstellen / aanpassen hang- en sluitwerk

Activiteit: Hvh Totaal

De voordeuren van de appartementen zijn krom getrokken. Het rechttrekken van de deuren 
is een arbeidsintensieve aangelegenheid, waarbij in de toekomst het gebrek zich kan  
herhalen. Geadviseerd wordt om de deuren opnieuw af te hangen.  

2018

Kruip krimp, thermische werking

Buitendeur loopdeur algemeen3131

Appartementsdeuren algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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31 Buitenwandopeningen

12.120500,00 m2Herstellen conservering (OHD 06)

Activiteit: Hvh Totaal

Het schilderwerk van de houten puivullingen ter plaatse van de 5de verdieping bladdert af.  
Geadviseerd wordt om het schilderwerk plaatselijk af te krabben en de ondergrond 
voldoende te laten drogen alvorens het schilderwerk wordt hersteld.

2017

Afbladderen

Kozijnen schilderwerk buiten3131

5de verdieping algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

19.1721,00 pstVerwijderen asbestbeplating

Activiteit: Hvh Totaal

Tijdens de inspectie is aangegeven dat de puivulling bestaat uit asbesthoudend materiaal.  
Om het materiaal voor 2024 te vervangen is tot 2024 een jaarlijks terugkerend bedrag 
opgenomen om het asbest te saneren en een alternatieve beplating terug te brengen.

2017

Materiaaltoepassing foutief

Kozijnwerk hout3131

Galerijen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

3.5001,00 pstSpecialistisch onderzoek

Activiteit: Hvh Totaal

De borstwering van de houten gevelelementen zijn uitgevoerd in asbest verdacht materiaal.  
Geadviseerd wordt om een asbestinventarisatie type A uit te voeren, zodat inzichtelijk wordt  
hoeveel en waar het asbest zich bevindt.

2017

Materiaaltoepassing foutief

Kozijnwerk hout3131

Galerijen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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31 Buitenwandopeningen

1.5001,00 pstVervangen onderdorpel en stijlen aanscherven

Activiteit: Hvh Totaal

Tijdens de inspectie zijn aangetaste onderdorpels waargenomen. Om verdere degradatie te  
voorkomen wordt geadviseerd om de onderdorpel te vervangen en de stijlen aan te  
scherven. 

2017

Houtrot

Kozijnwerk hout3131

Gevelkozijn algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

90410,00 m2Vervangen gebroken glasplaat

Activiteit: Hvh Totaal

In de trappenhuizen zijn incidenteel gebroken/beschadigde glasplaten waargenomen.  
Geadviseerd wordt om het beschadigde glas te vervangen.

2017

Breuk in glas

Kozijnwerk hout3131

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

5001,00 pstHerstellen houten lamellen

Activiteit: Hvh Totaal

De houten lamellen ten behoeve van de ventilatie in de technische ruimte zijn vervormd en  
weggevallen. Geadviseerd wordt om de lamellen te herstellen en de ontbrekende aan te  
brengen, zodat er geen vogels in de technische ruimte kunnen komen.

2017

Ontbrekende (onder-)delen

Kozijnwerk hout3131

Technische ruimte noordwestzijde

Urgentie: 1 Op korte termijn

1917-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

31 Buitenwandopeningen

4.3001,00 pstVervangen scharnieren

Activiteit: Hvh Totaal

De gevelopeningen ter plaatse van de balkons vertonen gecorrodeerde scharnieren. 
Geadviseerd wordt om de scharnieren te controleren en waar nodig te vervangen voor 
bijvoorbeeld rvs om een snelle degradatie te voorkomen.

2018

Hang & sluitwerk, corrosie

Kozijnwerk hout3131

Balkons algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

40.0001,00 pstHerstellen corrosie winkelpuien (OMS 07)

Activiteit: Hvh Totaal

De conservering van de winkelpuien is niet optimaal, waardoor er plaatselijk corrosie is  
ontstaan. Geadviseerd wordt om de winkelpuien te voorzien van een nieuw verfsysteem,  
waarbij plaatselijk herstelwerk moet worden uitgevoerd aan het metaal. Daar door de  
werkzaamheden het glas niet bespaard kan blijven is het vervangen van het glas 
meegenomen in de prijsindicatie.

2017

Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk

Winkelpuien3140

Winkelpuien algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2017-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

34 Balustrades en leuningen

3.327739,30 m2Reinigen

Activiteit: Hvh Totaal

Op de metalen balustrade is algvorming waargenomen. Algvorming bevordert de mosgroei.  
Om een versnelde degradatie van de conservering te voorkomen wordt geadviseerd de 
balustrade te reinigen

2017

Aangroei mos, algen

Balustrade staal3412

Balkons algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

6.0001,00 pstHerstellen / aanpassen bevestiging balustrade

Activiteit: Hvh Totaal

De aansluiting tussen de balkonconstructie en de metalen balustrade is uitgevoerd middels  
een anker uitgevoerd. De aansluiting is middels een kit waterdicht afgewerkt en rondom de  
moer is een waterkerende dichting aangebracht. De waterkerende voorzieningen zijn  
verweerd en dienen te worden vervangen / aangepast, zodat de kans op inwatering wordt  
voorkomen.

2017

Subelementen manco

Balustrade staal3412

Balkon balustrade

Urgentie: 1 Op korte termijn

2117-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

34 Balustrades en leuningen

98.333887,16 m1Herstellen balustrade

Activiteit: Hvh Totaal

De metalen bostweringen met draadglas vertoont diverse gebreken als gevolg van een 
gebrekige conservering. Plaatselijk bladdert de verf af en is er vocht tussen de profielen 
gekomen waardoor deze zijn gaan corroderen. Als gevolg daarvan zijn op sommige  
plaatsen de glasplaten gescheurd als gevolg van te grote spanningen. Geadviseerd wordt  
om de balustraden te demonteren, het glas uit te nemen en het staal te ontroesten en  
opnieuw te voorzien van een coating. Gebroken glasplaten dienen te worden vervangen.  
(20% toeslagpercentage toegepast in verband met vervangen glasplaten).

2017

Aantasting afwerklaag

Balustrade staal3412

Galerijen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2501,00 pstHerstellen aansluiting

Activiteit: Hvh Totaal

De zinken afdekking van de borstwering sluit niet correct aan, waardoor vochtpenetratie 
eenvoudig kan optreden. Geadviseerd wordt om de afdekking correct vast te zetten en te 
zorgen voor een juiste afdichting van de constructie.

2017

Bevestiging secundair, manco

Balustrade staal3412

Borstwering 4de verdieping

Urgentie: 1 Op korte termijn

2217-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

34 Balustrades en leuningen

7501,00 pstControleren en aanbrengen ontbrekende 
bevestigingen

Activiteit: Hvh Totaal

Incidenteel ontbreken de bevestigingen van de leuning op het dak en langs de galerijen.  
Om inwatering en het voorkomen van vallende voorwerpen te voorkomen wordt  
geadviseerd het leuningwerk te controleren en ontbrekende bevestigingen aan te brengen.

2017

Ontbrekende (onder)delen

Leuning aluminium3422

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

5001,00 pstHerstellen conservering

Activiteit: Hvh Totaal

Het leuningwerk is door contactcorrosie aangetast. Geadviseerd wordt om plaatselijk het 
leuningwerk te ontroesten en de conservering te herstellen, zodat verdere degradatie wordt  
voorkomen.

2017

Aantasting afwerklaag

Leuning aluminium3422

Leuningwerk galerijen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

7501,00 pstAanpassen verankering leuningwerk

Activiteit: Hvh Totaal

De verankering van het leuningwerk geschiedt middels een boutverbinding. Om de 
onderlinge werking van materialen te kunnen ondervangen is het "voetje" voorzien van  
slobgaten. Echter dekt de bevestiging de slobgaten niet volledig af, waardoor water en  
vervuiling kunnen leiden tot een versnelde degradatie van het leuningwerk. Geadviseerd  
wordt om een grotere sluitring.

2017

Subelementen manco

Leuning aluminium3422

Leuningwerk algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2317-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

AFWERKINGEN

41 Buitenwandafwerkingen

4.95550,00 pstHerstellen uitgesleten voegwerk

Activiteit: Hvh Totaal

Op diverse locaties is uitgesleten voegwerk waargenomen. Geadviseerd wordt om het 
uitgesleten voegwerk plaatselijk te vervangen, zodat verdere degradatie wordt voorkomen.

2017

Erosie, verwering, verzanding

Gevelafwerking voegwerk platvol (geborsteld)4111

Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.58672,00 m1Vervangen aansluiting op dakbedekking

Activiteit: Hvh Totaal

De aansluiting van de bitumen bekleding op de gevelbekleding is onvakkundig uitgevoerd,  
waardoor de kans op inwatering vrij groot is. Geadviseerd wordt om de houten lat te  
vervangen voor een klemlijst en deze aan de bovenzijde af te dichten middels een elastisch 
blijvende kit.

2017

Openstaande verbindingen

Gevelbekleding hout4112

5de verdieping

Urgentie: 1 Op korte termijn

2417-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

41 Buitenwandafwerkingen

3.5001,00 pstPlaatselijk vervangen houten gevelbekleding

Activiteit: Hvh Totaal

Op de 4de en 5de verdieping van het complex is schade aan de gevelelementen  
waargenomen. Om een versnelde degradatie van de gevelpanelen te voorkomen wordt  
geadviseerd om plaatselijk de houten gevelbekleding te vervangen.

2017

Delaminatie

Gevelbekleding hout4112

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

20.166330,00 pstPlaatselijk vervangen houten gevelbekleding

Activiteit: Hvh Totaal

Aan de zuidwest zijde van het gebouw is de gevelbekleding verweerd door weersinvloeden.  
Om verdere degradatie en houtaantasting te voorkomen wordt geadviseerd om plaatselijk  
de gevelbekleding te vervangen.

2018

Erosie, verwering, verzanding

Gevelbekleding hout4112

Zuid west gevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.1039,00 m2Vervangen zinken gevelbekleding

Activiteit: Hvh Totaal

De zinken gevelbekleding ten behoeve van de gevelafdekking is direct tegen de betonnen 
borstwering aangebracht. Hierdoor kan het zink onvoldoende ventileren en zal de  
theoretische levensduur van het zink niet worden gehaald. Geadviseed wordt om het zink  
te vervangen en een alternatieve afdekking te vervaardigen. (Opgenomen kosten hebben 
geen betrekking op een alternatief materiaal).

2026

Materiaaltoepassing foutief

Gevelbekleding zink4112

Zuidoost gevel

Urgentie: 2 Op middellange termijn

2517-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

41 Buitenwandafwerkingen

2.7001,00 pstHerstellen krom getrokken gevelbekleding

Activiteit: Hvh Totaal

De volkern gevelbekleding is plaatselijk bol gaan staan. Geadviseerd wordt om de 
gevelkleding te demonteren en andersom te monteren. Tijdens deze handeling dient de  
achterliggende constructie te worden beoordeeld op gebreken evenals de loodslabben ter  
plaatse van de aansluiting op de dakbedekking.

2017

Deformatie, scheefstand

Gevelbekleding kunststof4112

Gevelbeplating algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

57071,20 m2Reinigen gevelbeplating

Activiteit: Hvh Totaal

De gevelbeplating is sterk vervuild. Om een verwaarloosde uitstraling te voorkomen wordt 
geadviseerd de gevelbeplating te reinigen

2017

Vuil, aanslag, verkleuring

Gevelbekleding kunststof4112

Gevelbeplating algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2617-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

41 Buitenwandafwerkingen

21.7871020,00 m1Vervangen kitvoeg incl. rugvulling

Activiteit: Hvh Totaal

De afdichtingsvoegen tussen de prefab kopelementen zijn versteend en scheuren los. 
Gevolg is dat vocht en vervuiling in de constructie tot vervolgschade kunnen leiden. 
Geadviseerd wordt om de afdichtingsvoegen inclusief rugvulling te vervangen.

2017

Openstaande verbindingen

Gevelafdichting kitvoegen4112

Balkons noordoostzijde

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.0001,00 pstAanbrengen ontbrekende kitvoeg incl. rugvulling

Activiteit: Hvh Totaal

In het gevelmetselwerk zijn enkele dilatatievoegen niet voorzien van een kitvulling. Hierdoor  
kan vervuiling gemakkelijk in de constructie komen. Om vervolgschade aan de constuctie 
te voorkomen wordt geadviseerd het kitwerk inclusief rugvulling aan te brengen.

2017

Openstaande verbindingen

Gevelafdichting kitvoegen4112

Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

5001,00 pstVerwijderen afdekking dilatatieprofiel

Activiteit: Hvh Totaal

Ter plaatse van de zuidoostgevel is een afdekking over een dilatatievoeg waargenomen.  
Deze afdekking is gedeeltelijk niet meer aanwezig en het achterliggende voegwerk vertoont  
gebreken. Geadviseerd wordt om de afdekking te verwijderen en de kitvoeg te herstellen, 
zodat inwatering wordt voorkomen.

2018

Bevestiging secundair, manco

Gevelafdichting kitvoegen4112

Zuidoostgevel

Urgentie: 1 Op korte termijn

2717-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

43 Vloerafwerkingen

1.1001,00 pstAanbrengen knelprofiel

Activiteit: Hvh Totaal

De kunststof dakbedekking is tegen de gevel ophoog gezet, echter is een grote kans op 
inwatering aanwezig. Geadviseerd wordt om een klemprofiel aan te brengen, waarbij de  
bovenzijde wordt dichtgezet met kit.

2017

Ontbrekende (onder-)delen

Galerijafwerking kunstof bekleding4322

Galerij 5de verdieping

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.10250,00 pstAanpassen galerijaansluiting

Activiteit: Hvh Totaal

De afdichting tussen de kunststof dakbedekking en de prefab betonelementen is uitgevoerd 
middels een kimband. Ondanks dat de kimband geen standaard oplossing is lijkt deze 
vooralsnog te werken. Geadviseerd wordt om tijdens reguliere inspecties de kimband te  
inspecteren en op middenlange termijn de constructie aan te passen, daar de kans op 
lekkage toeneemt.

2026

Materiaaltoepassing foutief

Galerijafwerking kunstof bekleding4322

Galerij 5de verdieping

Urgentie: 2 Op middellange termijn

45 Plafondafwerkingen

5.73197,90 m2Vervangen schilderwerk plafond hout transparant 
(OHT 04)

Activiteit: Hvh Totaal

De laklaag op de buitenplafonds heeft onvoldoende hechting op het hout, waardoor het  
plaatselijk afbladdert. Geadviseerd wordt het verfsysteem te vervangen en een nieuw 
systeem op te zetten, waarbij het hout voldoende droog dient te zijn.

2018

Vuil, aanslag, verkleuring

Systeemplafond (houten delen)4511

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2817-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

47 Dakafwerkingen

8001,00 pstReinigen dakbedekking

Activiteit: Hvh Totaal

Incidenteel is op de dakbedekking vervuiling waargenomen. Geadviseerd wordt om 
periodiek het dak te reinigen, zodat de theoretische levensduur van de dakbedekking wordt  
behaald.

2017

Vervuiling op dakbedekking

Dakbedekking bitumen4711

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.78322,00 m2Plaatselijk vervangen dakbedekking

Activiteit: Hvh Totaal

Het dak ter plaatse van de technische ruimte evenals bij enkele balkons heeft onvoldoende 
afschot, waardoor water op de dakbedekking blijft staan. Gevolg is dat de dakbedekking de 
theoretische levensduur hier niet zal behalen. Geadviseerd wordt om het afschot aan te  
passen, zodat er geen water blijft staan.

2017

Afschot foutief of onvoldoende (plassen op dakbedekking)

Dakbedekking bitumen4711

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2917-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

47 Dakafwerkingen

34.062423,50 m2Herstellen plooivorming

Activiteit: Hvh Totaal

De dakbedekking ter plaatse van de dakranden vertoont plooivorming. Door de 
plooivorming zal de dakbedekking de theoretische levensduur niet behalen. Geadviseerd 
wordt om de plooivorming te herstellen, zodat de levensduur kan worden behaald.

2026

Bevestiging secundair, manco

Dakbedekking bitumen4711

Dakbedekking boven galerijen en balkons

Urgentie: 2 Op middellange termijn

13.8291152,40 m2Reinigen dakbedekking balkons

Activiteit: Hvh Totaal

De aan de noordoost zijde gesitueerde balkons vertonen aangroei van mos en algen. Het  
mos houdt langer vocht vast waardoor de dakbedekking sneller degradeert. Geadviseerd 
wordt om de mos- en alggroei te verwijderen.

2017

Aangroei mos, algen

Dakbedekking bitumen belast (tegels)4711

Balkons noordoost zijde

Urgentie: 1 Op korte termijn

3017-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

47 Dakafwerkingen

1.0001,00 pstVervangen gecorrodeerde bevestiging

Activiteit: Hvh Totaal

Tijdens de inspectie zijn op de begaanbare balkons gecorrodeerde bevestigingen 
waargenomen. Om contactcorrosie van het knelprofiel te voorkomen wordt geadviseerd de 
bevestiging te vervangen.

2017

Gebreken aan aansluitingen opgaand werk, loodslabben, folies e.d.

Dakbedekking bitumen belast (tegels)4711

Balkons algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

2501,00 pstReinigen

Activiteit: Hvh Totaal

De looppaden op het plattedak zijn plaatselijk begroeid met mos. Mosvorming houdt de  
tegels langer vochting waardoor tijdens werkzaamheden op en/of aan het dak de kans op  
uitglijden en/of vallen toeneemt. Geadviseerd wordt om de looppaden te reinigen, zodat  
mos- en algengroei wordt voorkomen.

2017

Aangroei mos, algen

Dakbedekking bitumen belast (tegels)4711

Looppaden algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

3117-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

47 Dakafwerkingen

50120,00 m1Herstellen loodaansluiting

Activiteit: Hvh Totaal

De loodslabbe van het opgaande werk ter plaatse van het platte dak vertonen diverse 
gebreken:
- het voegwerk boven de loodslabben is plaatselijk weggevallen;
- de hoekaansluitingen van het lood zijn matig uitgevoerd, waardoor het gemakkelijk kan  
inwateren;
- plaatselijk zijn de loodslabbes te lang, waardoor er kans bestaat op capilaire werking;
- incidenteel ontbreekt het loodwerk.
Geadviseerd wordt het loodwerk na te lopen en plaatselijk te herstellen.

2017

Gebreken aan aansluitingen opgaand werk, loodslabben, folies e.d.

Dakaansluiting lood4711

Opgaande muur technische ruimte

Urgentie: 1 Op korte termijn

3001,00 pstHerstellen loodslabben

Activiteit: Hvh Totaal

De loodslabben langs de borstwering op het zuidoostelijke dakvlak  zijn plaatselijk  
opgewaaid of onjuist teruggevouwen na dakwerkzaamheden. Geadviseerd wordt om de  
loodslabben terug te vouwen. Het aansluitende jaar dient te worden gecontrolleerd of het  
lood wederom omhoog staat. Wanneer het gebrek zich herhaald dient het lood zwaarder te  
worden uitgevoerd. (de opgevoerde kosten hebben enkel betrekking op het terugvouwen 
van het lood alsook de controle in het aansluitende jaar).

2017

Gebreken aan aansluitingen opgaand werk, loodslabben, folies e.d.

Dakaansluiting lood4711

Zuidoostelijk gelegen dakvlak

Urgentie: 1 Op korte termijn

3217-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

47 Dakafwerkingen

5.591325,60 m1Vervangen dakrandafwerking

Activiteit: Hvh Totaal

De aluminium dakranden zijn verankerd middels bouten. Hierdoor kan regenwater  
gemakkelijk in de constructie komen. Daarnaast zijn de onderlinge verbindingen 
twijfelachtig met betrekking tot inwatering. Geadviseerd wordt om de dakrand te vervangen  
en deze middels klangen vast te zetten.

2017

Gebreken aan randafwerkingen, deklijsten, daktrimmen

Dakrandafwerking zink4711

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

INSTALLATIES WERKTUIGKUNDIG

51 Warmteopwekking

24020,00 m2Reinigen schoorstenen

Activiteit: Hvh Totaal

De gemetselde schoorstenen zijn sterk vervuild door aangroei van mos en algen. De 
alggroei bevoordert de groei van mos. Om vervolgschade aan het metselwerk te 
voorkomen wordt geadviseerd de schoorstenen te reinigen.

2017

Aangroei mos, algen

Schoorstenen algemeen5124

Schoorstenen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

3317-2-2017



2016360 • VvE de Weere
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51 Warmteopwekking

5001,00 pstHerstellen afwerklagen

Activiteit: Hvh Totaal

Plaatselijk is de afwerklaag van de schoorstenen aangetast. Incidenteel is er voegwerk 
losgescheurd en/of weggevallen. Daarnaast sluiten de afdekplaten niet netjes op elkaar 
aan, waardoor penetratie van vocht gemakkelijk kan optreden.

2017

Aantasting afwerklaag

Schoorstenen algemeen5124

Schoorstenen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

7501,00 pstVervangen gebroken schoorsteenkap

Activiteit: Hvh Totaal

De prefab betonnen schoorsteenkap is gebroken, als gevolg van 
temperatuurschommelingen. Geadviseerd wordt om de schoorsteenkap te vervangen.

2017

Scheuren niet constructief

Schoorstenen algemeen5124

Schoorstenen algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

3417-2-2017
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52 Afvoeren

2.0001,00 pstAanpassen hemelwaterafvoeren

Activiteit: Hvh Totaal

De ruimte tussen de uitmonding van de hemelwaterafvoer is minimaal, waardoor vervuiling  
van bovenliggende constructies tot verstopping van de afvoer kan leiden. Geadviseerd 
wordt om de hemelwaterafvoeren na te lopen en de ruimte aan de onderzijde te vergroten  
tot ca. 7cm. Incidenteel is de afvoer aangesloten op de balkondoorvoer. Geadviseerd wordt 
deze te verwijderen, daar het afvoeren van onder andere regenwater wordt bemoeilijkt.

2017

Onjuiste aanduiding van aansluitingen en onderdelen

Hemelwaterafvoer pvc5212N63

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.0001,00 pstOntroesten / aanbrengen ontbrekende beugels

Activiteit: Hvh Totaal

De bevestiging van de hemelwaterafvoeren vertoont diverse gebreken. Geadviseerd wordt 
om de gecorrodeerde beugels te vervangen, zodat deze geen vervolgschade kunnen 
aanbrengen aan omringende constructies. Daar waar deze moeilijk zijn te verwijderen  
wordt geadviseerd deze te ontroesten en roestwerend te behandelen.

2017

Beschadiging / ontbreken

Hemelwaterafvoer pvc5212N63

Gevels algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

3517-2-2017
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52 Afvoeren

5001,00 pstControleren en aanpassen ophanging leidingwerk

Activiteit: Hvh Totaal

In de bergruimte van het gebouw zijn de leidingen op het plafond goed zichtbaar. Hierbij  
zijn incidenteel losse beugels waargenomen. Geadviseerd wordt het leidingwerk na te  
lopen waarbij ontbrekende beugels worden aangebracht en loszittende beugels worden  
vastgezet.

2017

Ondeugdelijk bevestigde leiding

Riolering5221

Begane grond algemeen

Urgentie: 3 Op lange termijn

54 Gassen

4501,00 pstAanbrengen ontbrekende bevestiging gasleiding

Activiteit: Hvh Totaal

De gasleiding (geel) heeft ter plaatse van de muurdoorbraak onvoldoende ophangpunten,  
waardoor de leiding op de muurconstructie kan komen te rusten. geadviseerd wordt om 
een extra ophangpunt aan te brengen. Tevens dient het leiding trace te worden nagelopen  
op overige gebreken. Tijdens de inspectie is de afwezigheid van brandwerende 
voorzieningen opgemerkt, daar er verwacht wordt dat de technische ruimte brandwerend te  
zijn en dus de leidingdoorvoeren brandwerende voorzieningen te bevatten.
Kosten voor een brandtechnische inspectie is elders in het rapport opgenomen.

2017

Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen

Leidingwerk (gas)5410

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

INSTALLATIES ELECTRA

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

2.0001,00 pstNalopen / aanpassen electrotechnische 
voorzieningen

Activiteit: Hvh Totaal

Tijdens de inspectie zijn er op diverse locaties gebreken waargenomen aan de electrische 
voorzieningen. Geadviseerd wordt om ontbrekende lasdozen aan te brengen en overtollig  
electrawerk te verwijderen, zodat er geen vervuiling en verwarring kan ontstaan.

2017

Ontbreken van onderdeel (deksel/beschermplaat/..)

(hoofd) verdeelinrichting < 10 groepen6132

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

31.0001,00 pstAanbrengen ontbrekende bliksemafleiding, 
inspecteren en keuren

Activiteit: Hvh Totaal

De bliksemafleiding stopt halverwege het opgaande werk. Tevens gaat de bliksemafleiding 
naar binnen wat niet wenselijk is. Geadviseerd wordt om de ontbrekende bliksemafleiding  
aan te brengen en de gehele afleider te inspecteren en te keuren conform NEN-EN-IEC 
62305 / NEN1010. (de opgenomen kosten hebben betrekking op  het rondom aanbrengen /  
uitbreiden van de bliksembeveiliging).

2017

Ontbrekende leiding

Bliksemafleiding6171

Dak

Urgentie: 1 Op korte termijn

65 Beveiliging

7501,00 pstUitvoeren inspectie, keuring en aanbrengen 
verzegeling

Activiteit: Hvh Totaal

De brandslanghaspels zijn enkele jaren niet meer geinspecteerd / gekeurd. Geadviseerd 
wordt om de brandslanghaspels opnieuw te keuren en te voorzien van een verzegeling.

2017

Ontbrekende keuring en verzegeling

Brandslang haspel6513Z11

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn
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65 Beveiliging

1.2001,00 pstOpnieuw afsluiten onderhoudscontract droge 
blusleidingen

Activiteit: Hvh Totaal

De drogeblusleidingen in het gebouw vertonen incidenteel wat oppervlakkige corrosie.  
Echter ontbreken de inspectie en keuringsetiketten, waardoor twijfel wordt getrokken of de 
blusleidingen periodiek worden geinspecteerd en gekeurd conform de NEN 1594

2017

Ontbrekende (onder-)delen

Droge blusleiding6513Z13

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

VASTE VOORZIENINGEN

71 Vaste verkeersvoorzieningen

2.5001,00 pstVervangen naamsaanduiding gebouw

Activiteit: Hvh Totaal

De naamsaanduiding bestaat uit onsamenhangende materialen. Om de kans op vallende  
onderdelen te voorkomen wordt geadviseerd om de naamsvermelding van het gebouw te  
vervangen.

2017

Loszittend, onsamenhangend

Gebouwbenaming7110

Dak 5de verdieping

Urgentie: 1 Op korte termijn
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75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

3.0001,00 pstKeuring lifeline kabelsysteem

Activiteit: Hvh Totaal

De lifeline kabelsystemen zijn in 2013 aangebracht echter is sinds dat jaar geen keuring  
meer uitgevoerd. Geadviseerd wordt om een uitgebreide keuring uit te laten voeren en  
vervolgens deze jaarlijks te laten inspecteren en keuren.

2017

Ontbrekend log-/onderhoudsboek

Horizontale lifeline kabels7511

Dak algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

1,00 pstOpnieuw keuren en aanbrengen tekstplaat

Activiteit: Hvh

Het teksplaatje van de lifeline is niet af te lezen. Tevens is de ophanging van het 
tekstplaatje gecorrodeerd, waardoor de kabel wordt aangetast. Geadviseerd wordt om de  
valbeveiliging periodiek te inspecteren en te keuren. Kosten zijn elders in het rapport  
opgenomen.

2017

Onleesbare tekstplaat

Horizontale lifeline kabels7511

Dak 5de verdieping

Urgentie: 1 Op korte termijn

1.5001,00 pstOpstellen van een dakveiligheidsplan

Activiteit: Hvh Totaal

Op het dak zijn verankerpunten aangetroffen waarbij men zich eerst in een gevaarlijke 
situatie moet brengen alvorens men zich kan aanlijnen. Geadviseerd wordt om een  
dakveiligheidsplan te laten opstellen, waarbij gekeken moet worden of en waar er extra  
verankeringen aangebracht moeten worden.

2017

Niet goed aangebrachte / ontbrekende verankeringspunten

Verankerspunten7511

Algemeen

Urgentie: 1 Op korte termijn

416.934

87.556BTW

504.490Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Jaarplan 2017

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 17-2-2017

2016360 • VvE de Weere

C.F. Smeetslaan 8-230
1901 GA Castricum

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:
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2017Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

21 Buitenwanden

7.000Gevelconstructie metselwerk

Scheuren niet constructief

2111G23 1,00 pstHerstellen scheuren middels inboeten

Algemeen

4.556Gevelconstructie metselwerk

Vuil, aanslag, verkleuring

2111G23 911,10 m2Reinigen gevelmetselwerk

Algemeen

600Gevelconstructie metselwerk

Graffiti

2111G23 40,00 m2Reinigen gevelmetselwerk

Algemeen

750Gevelconstructie metselwerk

Subelementen manco

2111G23 1,00 pstVerwijderen gecorrodeerde "oude" 
bevestigingen

Algemeen

23 Vloeren

1.178Bordes beton

Afbrokkelen afboeren

2314 2,00 stHerstellen afgebrokkeld beton

Algemeen

10.000Bordes beton

Corrosie aan dragende onderdelen

2314 1,00 pstSpecialistisch onderzoek / 
betonconstructies (CUR 72)

Algemeen

250Vloerconstructie

Aantasting afwerklaag

2321 1,00 pstMonitoren vloerconstructie

Algemeen

24 Trappen en hellingen

450Gevelladder aluminium (los)

Ontbrekend log-/onderhoudsboek

2431X 1,00 pstVervangen ladder incl. ladderborging

Noordwest gevel 5de verdieping

28 Hoofddraagconstructies

1.100Gesloten gevel beton

Beschadiging

2812 1,00 pstHerstellen betonschade gevelpaneel

Algemeen

750Gesloten gevel beton

Carbonatatie

2812 1,00 pstOntroesten en roestwerend behandelen

Algemeen

16.000Gesloten gevel beton

Aangroei mos, algen

2812 3200,00 m2Reinigen gevelelementen

Algemeen

930Gesloten gevel beton

Vorstschade

2812 5,00 stRepareren gemiddelde betonschade

Algemeen

250Gesloten gevel beton

Subelementen manco

2812 1,00 pstVerwijderen oude bevestiging / leuning

Algemeen

31 Buitenwandopeningen

400Gevelrooster

Einde levensduur

3112 1,00 stVervangen gevelrooster

Algemeen

511Tralieschilderwerk buiten staal

Periodieke onderhoudsbehoefte

3120 13,00 m2Groot schilderwerk dekkend (OMS 03)

Algemeen

8.430Buitendeur schilderwerk

Periodieke onderhoudsbehoefte

3131 255,00 stKlein schilderwerk deur hout dekkend

Algemeen

12.120Kozijnen schilderwerk buiten

Afbladderen

3131 500,00 m2Herstellen conservering (OHD 06)

Algemeen

16.594Kozijnen schilderwerk buiten

Periodieke onderhoudsbehoefte

3131 3197,30 m2Klein schilderwerk kozijn & raam hout 
dekkend (OHD 01)

Algemeen

500Kozijnwerk hout

Ontbrekende (onder-)delen

3131 1,00 pstHerstellen houten lamellen

Algemeen

3.500Kozijnwerk hout

Materiaaltoepassing foutief

3131 1,00 pstSpecialistisch onderzoek

Algemeen

904Kozijnwerk hout

Breuk in glas

3131 10,00 m2Vervangen gebroken glasplaat

Algemeen
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2017Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

1.500Kozijnwerk hout

Houtrot

3131 1,00 pstVervangen onderdorpel en stijlen 
aanscherven

Algemeen

19.172Kozijnwerk hout

Materiaaltoepassing foutief

3131 1,00 pstVerwijderen asbestbeplating

Algemeen

717Kozijnwerk aluminium

Periodieke onderhoudsbehoefte

3131 160,50 m2Reinigen kozijn aluminium

Algemeen

40.000Winkelpuien

Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk

3140 1,00 pstHerstellen corrosie winkelpuien (OMS 
07)

Winkels algemeen

34 Balustrades en leuningen

4.073Balustrade binnen schilderwerk

Periodieke onderhoudsbehoefte

3411 140,00 m2Groot schilderwerk hek staal (OMS 02)

Interieur algemeen

6.000Balustrade staal

Subelementen manco

3412 1,00 pstHerstellen / aanpassen bevestiging 
balustrade

Algemeen

250Balustrade staal

Bevestiging secundair, manco

3412 1,00 pstHerstellen aansluiting

Algemeen

98.333Balustrade staal

Aantasting afwerklaag

3412 887,16 m1Herstellen balustrade

Algemeen

3.327Balustrade staal

Aangroei mos, algen

3412 739,30 m2Reinigen

Algemeen

750Leuning aluminium

Subelementen manco

3422 1,00 pstAanpassen verankering leuningwerk

Algemeen

750Leuning aluminium

Ontbrekende (onder)delen

3422 1,00 pstControleren en aanbrengen ontbrekende 
bevestigingen

Algemeen

500Leuning aluminium

Aantasting afwerklaag

3422 1,00 pstHerstellen conservering

Algemeen

41 Buitenwandafwerkingen

4.955Gevelafwerking voegwerk platvol 
(geborsteld)

Erosie, verwering, verzanding

4111 50,00 pstHerstellen uitgesleten voegwerk

Algemeen

3.500Gevelbekleding hout

Delaminatie

4112 1,00 pstPlaatselijk vervangen houten 
gevelbekleding

Algemeen

1.586Gevelbekleding hout

Openstaande verbindingen

4112 72,00 m1Vervangen aansluiting op dakbedekking

Algemeen

2.700Gevelbekleding kunststof

Deformatie, scheefstand

4112 1,00 pstHerstellen krom getrokken 
gevelbekleding

Algemeen

570Gevelbekleding kunststof

Vuil, aanslag, verkleuring

4112 71,20 m2Reinigen gevelbeplating

Algemeen

1.000Gevelafdichting kitvoegen

Openstaande verbindingen

4112 1,00 pstAanbrengen ontbrekende kitvoeg incl. 
rugvulling

Algemeen

21.787Gevelafdichting kitvoegen

Openstaande verbindingen

4112 1020,00 m1Vervangen kitvoeg incl. rugvulling

Algemeen

43 Vloerafwerkingen

1.100Galerijafwerking kunstof bekleding

Ontbrekende (onder-)delen

4322 1,00 pstAanbrengen knelprofiel

Galerijen
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2017Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

47 Dakafwerkingen

1.783Dakbedekking bitumen

Afschot foutief of onvoldoende (plassen 
op dakbedekking)

4711 22,00 m2Plaatselijk vervangen dakbedekking

Algemeen

800Dakbedekking bitumen

Vervuiling op dakbedekking

4711 1,00 pstReinigen dakbedekking

Algemeen

250Dakbedekking bitumen belast (tegels)

Aangroei mos, algen

4711 1,00 pstReinigen

Algemeen

13.829Dakbedekking bitumen belast (tegels)

Aangroei mos, algen

4711 1152,40 m2Reinigen dakbedekking balkons

Algemeen

1.000Dakbedekking bitumen belast (tegels)

Gebreken aan aansluitingen opgaand 
werk, loodslabben, folies e.d.

4711 1,00 pstVervangen gecorrodeerde bevestiging

Algemeen

501Dakaansluiting lood

Gebreken aan aansluitingen opgaand 
werk, loodslabben, folies e.d.

4711 20,00 m1Herstellen loodaansluiting

Algemeen

300Dakaansluiting lood

Gebreken aan aansluitingen opgaand 
werk, loodslabben, folies e.d.

4711 1,00 pstHerstellen loodslabben

Algemeen

5.591Dakrandafwerking zink

Gebreken aan randafwerkingen, 
deklijsten, daktrimmen

4711 325,60 m1Vervangen dakrandafwerking

Algemeen

51 Warmteopwekking

789Gasketel staand >240 KW

Periodieke onderhoudsbehoefte

5111 10,00 stPeriodiek onderhoud cv-installatie

Stookruimtes algemeen

500Schoorstenen algemeen

Aantasting afwerklaag

5124 1,00 pstHerstellen afwerklagen

Dak algemeen

240Schoorstenen algemeen

Aangroei mos, algen

5124 20,00 m2Reinigen schoorstenen

Dak algemeen

750Schoorstenen algemeen

Scheuren niet constructief

5124 1,00 pstVervangen gebroken schoorsteenkap

Dak algemeen

52 Afvoeren

2.000Hemelwaterafvoer pvc

Onjuiste aanduiding van aansluitingen 
en onderdelen

5212N63 1,00 pstAanpassen hemelwaterafvoeren

Algemeen

1.000Hemelwaterafvoer pvc

Beschadiging / ontbreken

5212N63 1,00 pstOntroesten / aanbrengen ontbrekende 
beugels

Algemeen

500Riolering

Ondeugdelijk bevestigde leiding

5221 1,00 pstControleren en aanpassen ophanging 
leidingwerk

Algemeen

54 Gassen

450Leidingwerk (gas)

Ontbrekende of beschadigde 
bevestigingsmiddelen

5410 1,00 pstAanbrengen ontbrekende bevestiging 
gasleiding

Algemeen

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

2.000(hoofd) verdeelinrichting < 10 groepen

Ontbreken van onderdeel 
(deksel/beschermplaat/..)

6132 1,00 pstNalopen / aanpassen electrotechnische 
voorzieningen

Algemeen

31.000Bliksemafleiding

Ontbrekende leiding

6171 1,00 pstAanbrengen ontbrekende 
bliksemafleiding, inspecteren en keuren

Algemeen
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2017Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

63 Verlichting

344Verlichtingsarmaturen

Einde theoretische levensduur

6311 18,50 st10% Vervangen lampen binnen TL

Algemeen

2.249TL Armaturen spat-/waterdicht

Einde theoretische levensduur

6311Z22 121,00 stVervangen lampen buiten

Algemeen

65 Beveiliging

750Brandslang haspel

Ontbrekende keuring en verzegeling

6513Z11 1,00 pstUitvoeren inspectie, keuring en 
aanbrengen verzegeling

Algemeen

1.200Droge blusleiding

Ontbrekende (onder-)delen

6513Z13 1,00 pstOpnieuw afsluiten onderhoudscontract 
droge blusleidingen

Algemeen

1.000Deurgrendelingen en -ontgrendelingen

Periodieke onderhoudsbehoefte

6522 4,00 pstJaarlijks onderhoud 
huistelefooninstallatie

Algemeen

71 Vaste verkeersvoorzieningen

2.500Gebouwbenaming

Loszittend, onsamenhangend

7110 1,00 pstVervangen naamsaanduiding gebouw

Gevel dakopbouw

75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

3.000Horizontale lifeline kabels

Ontbrekend log-/onderhoudsboek

7511 1,00 pstKeuring lifeline kabelsysteem

Dak algemeen

0Horizontale lifeline kabels

Onleesbare tekstplaat

7511 1,00 pstOpnieuw keuren en aanbrengen 
tekstplaat

Dak algemeen

1.500Verankerspunten

Niet goed aangebrachte / ontbrekende 
verankeringspunten

7511 1,00 pstOpstellen van een dakveiligheidsplan

Dak algemeen

0Verankerspunten

Periodieke onderhoudshandeling

7511 13,00 m1Periodieke inspectie en keuring

Dak algemeen

375.168

74.344BTW

449.512Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 17-2-2017

2016360 • VvE de Weere

C.F. Smeetslaan 8-230
1901 GA Castricum

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:
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2022-2041 Totaal20212020201920182017Code Hoofdgroep

9.111 22.017000012.90621 Buitenwanden

363 3630000022 Binnenwanden

500 12.590250162250011.42823 Vloeren

1.680 2.4668484848445024 Trappen en hellingen

0 19.030000019.03028 Hoofddraagconstructies

294.274 541.87119.17272.44919.17232.455104.34931 Buitenwandopeningen

3.376 6.75203.37600032 Binnenwandopeningen

21.453 135.4350000113.98234 Balustrades en leuningen

2.450 2.4500000037 Dakopeningen

110.526 242.73600096.11236.09841 Buitenwandafwerkingen

9.145 18.2909.145000042 Binnenwandafwerkingen

1.102 2.20200001.10043 Vloerafwerkingen

4.179 22.89012.980005.731045 Plafondafwerkingen

74.139 98.193000024.05447 Dakafwerkingen

42.186 47.6207897897897892.27951 Warmteopwekking

10.962 14.46200003.50052 Afvoeren

1.170.190 1.170.1900000053 Water

0 450000045054 Gassen

5.336 5.3360000056 Warmtedistributie

42.260 46.2781.0041.0041.0041.004057 Luchtbehandeling

15.000 51.00075075075075033.00061 Centrale elektrotechnische voorzieningen

65.603 113.05342.26302.59302.59363 Verlichting
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2022-2041 Totaal20212020201920182017Code Hoofdgroep

5.988 5.9880000064 Communicatie

41.355 51.2051.7251.7251.7251.7252.95065 Beveiliging

198.276 230.7038.1078.1078.1078.107066 Transport

0 2.50000002.50071 Vaste verkeersvoorzieningen

51.480 66.2762.5742.5742.5742.5744.50075 Vaste onderhoudsvoorzieningen

2.180.935 2.932.34698.84391.02037.048149.331375.168

402.203 534.45719.38510.6167.78020.12874.344BTW

2.583.138 3.466.803118.228101.63644.828169.459449.512Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 17-2-2017

2016360 • VvE de Weere

C.F. Smeetslaan 8-230
1901 GA Castricum

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Toelichting:
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2022-2041 Totaal20212020201920182017StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

21 Buitenwanden

Gevelconstructie metselwerk Algemeen2111G2
3

7.0007.0001,00 pst 2017Scheuren niet constructiefHerstellen scheuren middels  
inboeten

7.000,00

4.5564.556911,10 m2 2017Vuil, aanslag, verkleuringReinigen gevelmetselwerk 5,00

60060040,00 m2 2017GraffitiReinigen gevelmetselwerk 15,00

7507501,00 pst 2017Subelementen mancoVerwijderen gecorrodeerde "oude"  
bevestigingen

750,00

9.111 9.11110911,10 m2 2027Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Reinigen gevelmetselwerk 5,00

9.111 22.017000012.906

22 Binnenwanden

Kalkzandsteen Algemeen2222

363 3631,00 m1 2026Scheuren constructief  
(funderingszettingen, therm.  
werking)

Herstellen scheurvorming 363,33

363 36300000

23 Vloeren

Bordes beton Algemeen2314

1.1781.1782,00 st 2017Afbrokkelen afboerenHerstellen afgebrokkeld beton 588,83

1621621,00 st 2020Beschadiging betonvloerHerstellen leidingdoorvoer 162,41

10.00010.0001,00 pst 2017Corrosie aan dragende  
onderdelen

Specialistisch onderzoek /  
betonconstructies (CUR 72)

10.000,00

Vloerconstructie Algemeen2321

500 1.25025025025021,00 pst 2017Aantasting afwerklaagMonitoren vloerconstructie 250,00

500 12.590250162250011.428

24 Trappen en hellingen

Gevelladder aluminium (los) Noordwest gevel 5de 
verdieping

2431X

4504501,00 pst 2017Ontbrekend log
-/onderhoudsboek

Vervangen ladder incl. ladderborging 450,00

4917-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

2022-2041 Totaal20212020201920182017StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

1.680 2.0168484848411,00 m2 2018Periodieke 
onderhoudshandeling

Periodieke keuring en inspectie 84,02

1.680 2.46684848484450

28 Hoofddraagconstructies

Gesloten gevel beton Algemeen2812

1.1001.1001,00 pst 2017BeschadigingHerstellen betonschade gevelpaneel 1.100,00

7507501,00 pst 2017CarbonatatieOntroesten en roestwerend  
behandelen

750,00

16.00016.0003200,00 m2 2017Aangroei mos, algenReinigen gevelelementen 5,00

9309305,00 st 2017VorstschadeRepareren gemiddelde betonschade 185,98

2502501,00 pst 2017Subelementen mancoVerwijderen oude bevestiging /  
leuning

250,00

0 19.030000019.030

31 Buitenwandopeningen

Gevelrooster Algemeen3112

4004001,00 st 2017Einde levensduurVervangen gevelrooster 400,00

Tralieschilderwerk buiten staal Algemeen3120

2.045 2.556511613,00 m2 2017Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Groot schilderwerk dekkend (OMS 
03)

39,32

1.135 1.513378613,00 m2 2020Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Klein schilderwerk dekkend (OMS  
02)

29,09

Buitendeur schilderwerk Algemeen3131

34.578 46.10411.5266255,00 st 2020Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Groot schilderwerk deur hout  
dekkend

45,20

33.721 42.1528.4306255,00 st 2017Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Klein schilderwerk deur hout  
dekkend

33,06

Buitendeur loopdeur algemeen Algemeen3131

3.9833.983110,00 st 2018Kruip krimp, thermische  
werking

Bijstellen / aanpassen hang- en  
sluitwerk

36,21

5.0005.0001,00 pst 2018Omtrekspeling onvoldoendeOmtrekspeling deur controleren en  
corrigeren

5.000,00

Kozijnen schilderwerk buiten Algemeen3131

12.12012.120500,00 m2 2017AfbladderenHerstellen conservering (OHD 06) 24,24
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118.268 157.69139.42363197,30 m2 2020Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Groot schilderwerk kozijn & raam 
hout dekkend (

12,33

66.376 82.97016.59433197,30 m2 2017Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Klein schilderwerk kozijn & raam  
hout dekkend (OHD 01)

5,19

Kozijnwerk hout Algemeen3131

5005001,00 pst 2017Ontbrekende (onder-)delenHerstellen houten lamellen 500,00

3.5003.5001,00 pst 2017Materiaaltoepassing foutiefSpecialistisch onderzoek 3.500,00

90490410,00 m2 2017Breuk in glasVervangen gebroken glasplaat 90,37

1.5001.5001,00 pst 2017HoutrotVervangen onderdorpel en stijlen  
aanscherven

1.500,00

4.3004.3001,00 pst 2018Hang & sluitwerk, corrosieVervangen scharnieren 4.300,00

19.172 115.03219.17219.17219.17219.17219.17211,00 pst 2017Materiaaltoepassing foutiefVerwijderen asbestbeplating 19.172,00

Kozijnwerk aluminium Algemeen3131

2.870 3.5877176160,50 m2 2017Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Reinigen kozijn aluminium 4,47

Winkelpuien Winkels algemeen3140

40.00040.0001,00 pst 2017Corrosie (verzinkt) stalen 
kozijnwerk

Herstellen corrosie winkelpuien  
(OMS 07)

40.000,00

10.260 10.26061,00 pst 2023Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Groot schilderwerk kozijn&raam  
staal (OMS 03)

2.565,00

5.850 7.8001.95061,00 pst 2020Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Klein schilderwerk kozijn&raam staal  
(OMS 02)

1.950,00

294.274 541.87119.17272.44919.17232.455104.349

32 Binnenwandopeningen

Binnendeur schilderwerk Interieur algemeen3231

3.376 6.7523.37612121,00 m2 2020Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Groot schilderwerk (OHD 53) 27,90

3.376 6.75203.376000

34 Balustrades en leuningen

Balustrade binnen schilderwerk Interieur algemeen3411

8.145 12.2184.07312140,00 m2 2017Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Groot schilderwerk hek staal (OMS 
02)

29,09

Balustrade staal Algemeen3412
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6.0006.0001,00 pst 2017Subelementen mancoHerstellen / aanpassen bevestiging  
balustrade

6.000,00

2502501,00 pst 2017Bevestiging secundair,  
manco

Herstellen aansluiting 250,00

98.33398.333887,16 m1 2017Aantasting afwerklaagHerstellen balustrade 110,84

3.3273.327739,30 m2 2017Aangroei mos, algenReinigen 4,50

13.307 13.3075739,30 m2 2022Periodieke reinigingReinigen 4,50

Leuning aluminium Algemeen3422

7507501,00 pst 2017Subelementen mancoAanpassen verankering leuningwerk 750,00

7507501,00 pst 2017Ontbrekende (onder)delenControleren en aanbrengen  
ontbrekende bevestigingen

750,00

5005001,00 pst 2017Aantasting afwerklaagHerstellen conservering 500,00

21.453 135.4350000113.982

37 Dakopeningen

Lichtkoepel enkelwandig <1 m2 Algemeen3721

2.450 2.450255,00 st 2038Einde theoretische 
levensduur

Vervangen lichtkoepel dubbelwandig  
<1 m2

490,08

2.450 2.45000000

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelafwerking schilderwerk buiten Algemeen4111

74.876 149.75374.876125629,80 m2 2018Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Schilderwerk stucwerk (OHD 02) 13,30

Gevelafwerking voegwerk platvol 
(geborsteld)

Algemeen4111

4.9554.95550,00 pst 2017Erosie, verwering, 
verzanding

Herstellen uitgesleten voegwerk 99,10

Gevelbekleding hout Algemeen4112

20.16620.166330,00 pst 2018Erosie, verwering, 
verzanding

Plaatselijk vervangen houten 
gevelbekleding

61,11

3.5003.5001,00 pst 2017DelaminatiePlaatselijk vervangen houten 
gevelbekleding

3.500,00

1.5861.58672,00 m1 2017Openstaande verbindingenVervangen aansluiting op  
dakbedekking

22,03

Gevelbekleding zink Algemeen4112
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1.103 1.1039,00 m2 2026Materiaaltoepassing foutiefVervangen zinken gevelbekleding 122,60

Gevelbekleding kunststof Algemeen4112

2.7002.7001,00 pst 2017Deformatie, scheefstandHerstellen krom getrokken 
gevelbekleding

2.700,00

57057071,20 m2 2017Vuil, aanslag, verkleuringReinigen gevelbeplating 8,00

2.278 2.848570571,20 m2 2018Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Reinigen gevelbeplating 8,00

Gevelafdichting kitvoegen Algemeen4112

1.0001.0001,00 pst 2017Openstaande verbindingenAanbrengen ontbrekende kitvoeg  
incl. rugvulling

1.000,00

21.78721.7871020,00 m1 2017Openstaande verbindingenVervangen kitvoeg incl. rugvulling 21,36

5005001,00 pst 2018Bevestiging secundair,  
manco

Verwijderen afdekking dilatatieprofiel 500,00

32.268 32.268151710,00 m2 2032Einde theoretische 
levensduur

Integraal vervangen kitvoeg 18,87

110.526 242.73600096.11236.098

42 Binnenwandafwerkingen

Wandafwerking sauswerk Interieur algemeen4211

4.913 9.8254.91312183,10 m2 2021Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Groot schilderwerk stucwerk 26,83

Wandafwerking dekkend 
schilderwerk

Interieur algemeen4211

4.232 8.4654.23212198,70 m2 2021Groot schilderwerk hout dekkend 21,30

9.145 18.2909.1450000

43 Vloerafwerkingen

Galerijafwerking kunstof bekleding Galerijen4322

1.1001.1001,00 pst 2017Ontbrekende (onder-)delenAanbrengen knelprofiel 1.100,00

1.102 1.10250,00 pst 2026Materiaaltoepassing foutiefAanpassen galerijaansluiting 22,03

1.102 2.20200001.100
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45 Plafondafwerkingen

Systeemplafond (houten delen) Galerijen algemeen4511

5.7315.73197,90 m2 2018Vuil, aanslag, verkleuringVervangen schilderwerk plafond hout  
transparant (OHT 04)

58,54

4.179 4.179697,90 m2 2024Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Schilderwerk plafond hout  
transparant (OHT 01)

14,23

Systeemplafond (mineraalplaat) Trappenhuizen algemeen4512

12.98012.98024378,20 m2 2021Einde esthetische 
levensduur

Vervangen systeemplafond 34,32

4.179 22.89012.980005.7310

47 Dakafwerkingen

Dakbedekking bitumen Algemeen4711

34.062 34.062423,50 m2 2026Bevestiging secundair,  
manco

Herstellen plooivorming 80,43

1.7831.78322,00 m2 2017Afschot foutief of 
onvoldoende (plassen op  
dakbedekking)

Plaatselijk vervangen dakbedekking 81,06

3.200 4.00080051,00 pst 2017Vervuiling op dakbedekkingReinigen dakbedekking 800,00

Dakbedekking bitumen belast  
(tegels)

Algemeen4711

2502501,00 pst 2017Aangroei mos, algenReinigen 250,00

13.82913.8291152,40 m2 2017Aangroei mos, algenReinigen dakbedekking balkons 12,00

1.0001.0001,00 pst 2017Gebreken aan aansluitingen  
opgaand werk, loodslabben,  
folies e.d.

Vervangen gecorrodeerde  
bevestiging

1.000,00

36.877 36.87751152,40 m2 2022Periodieke reinigingReinigen dakbedekking balkons 8,00

Dakaansluiting lood Algemeen4711

50150120,00 m1 2017Gebreken aan aansluitingen  
opgaand werk, loodslabben,  
folies e.d.

Herstellen loodaansluiting 25,07

30030011,00 pst 2017Gebreken aan aansluitingen  
opgaand werk, loodslabben,  
folies e.d.

Herstellen loodslabben 300,00

Dakrandafwerking zink Algemeen4711

5.5915.591325,60 m1 2017Gebreken aan 
randafwerkingen, deklijsten,  
daktrimmen

Vervangen dakrandafwerking 17,17
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74.139 98.193000024.054

51 Warmteopwekking

Gasketel staand >240 KW Stookruimtes algemeen5111

27.197 27.1971810,00 st 2031Einde theoretische 
levensduur

Vervangen HR-ketel combi 2.719,65

14.989 18.934789789789789789110,00 st 2017Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Periodiek onderhoud cv-installatie 78,89

Schoorstenen algemeen Dak algemeen5124

5005001,00 pst 2017Aantasting afwerklaagHerstellen afwerklagen 500,00

24024020,00 m2 2017Aangroei mos, algenReinigen schoorstenen 12,00

7507501,00 pst 2017Scheuren niet constructiefVervangen gebroken 
schoorsteenkap

750,00

42.186 47.6207897897897892.279

52 Afvoeren

Hemelwaterafvoer pvc Algemeen5212N6
3

2.0002.0001,00 pst 2017Onjuiste aanduiding van  
aansluitingen en onderdelen

Aanpassen hemelwaterafvoeren 2.000,00

1.0001.0001,00 pst 2017Beschadiging / ontbrekenOntroesten / aanbrengen  
ontbrekende beugels

1.000,00

10.962 10.96224671,30 m1 2024Einde theoretische 
levensduur

Vervangen hemelwaterafvoer pvc 16,33

Riolering Algemeen5221

5005001,00 pst 2017Ondeugdelijk bevestigde  
leiding

Controleren en aanpassen  
ophanging leidingwerk

500,00

10.962 14.46200003.500

53 Water

Boiler directe verwarming industrie  
500 liter

Technische ruimten5321

1.170.190 1.170.190182,00 st 2031Einde theoretische 
levensduur

Vervangen boiler 585.095,00

1.170.190 1.170.19000000
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54 Gassen

Leidingwerk (gas) Algemeen5410

4504501,00 pst 2017Ontbrekende of beschadigde  
bevestigingsmiddelen

Aanbrengen ontbrekende  
bevestiging gasleiding

450,00

0 4500000450

56 Warmtedistributie

Expancievat CV-installatie 35 - 80  
liter

Technische ruimten5610

398 398154,00 st 2028Einde theoretische 
levensduur

Vervangen CV-expansievat 99,50

Expancievat CV-installatie 140 - 250  
liter

Technische ruimten5610

510 510151,00 st 2028Einde theoretische 
levensduur

Vervangen CV-expansievat 510,00

Expancievat CV-installatie < 250 liter Technische ruimten5610

1.472 1.472152,00 st 2028Einde theoretische 
levensduur

Vervangen CV-expansievat 736,00

Circulatiepomp warmtedistrubutie  
enkel ND 50

Technische ruimten5643

1.328 1.328154,00 pst 2028Einde theoretische 
levensduur

Vervangen pomp blok 332,00

Circulatiepomp warmtedistrubutie  
enkel ND 65

Technische ruimten5643

1.628 1.628152,00 pst 2028Einde theoretische 
levensduur

Vervangen pomp blok 814,00

5.336 5.33600000

57 Luchtbehandeling

Decentrale mechanische  
afzuiginstallatie

Dak5721Z2
1

23.177 23.1771814,00 st 2031Einde theoretische 
levensduur

Vervangen decentrale  
afzuiginstallatie

1.655,53

19.083 23.1001.0041.0041.0041.004114,00 st 2018Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Periodiek onderhoud ventilatieunit 71,74

42.260 46.2781.0041.0041.0041.0040
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61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

(hoofd) verdeelinrichting < 10  
groepen

Algemeen6132

2.0002.0001,00 pst 2017Ontbreken van onderdeel  
(deksel/beschermplaat/..)

Nalopen / aanpassen  
electrotechnische voorzieningen

2.000,00

Bliksemafleiding Algemeen6171

31.00031.0001,00 pst 2017Ontbrekende leidingAanbrengen ontbrekende  
bliksemafleiding, inspecteren en  
keuren

31.000,00

15.000 18.00075075075075011,00 pst 2018Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Controle bliksembeveiliging-
installatie

750,00

15.000 51.00075075075075033.000

63 Verlichting

Verlichtingsarmaturen Algemeen6311

3.439 4.471344344344218,50 st 2017Einde theoretische 
levensduur

10% Vervangen lampen binnen TL 18,59

23.983 47.96723.98320185,00 st 2021Einde theoretische 
levensduur

Vervangen armaturen binnen TL 129,64

TL Armaturen spat-/waterdicht Algemeen6311Z2
2

15.686 31.37315.68620121,00 st 2021Einde theoretische 
levensduur

Vervangen armaturen buitenlamp 129,64

22.494 29.2422.2492.2492.2492121,00 st 2017Einde theoretische 
levensduur

Vervangen lampen buiten 18,59

65.603 113.05342.26302.59302.593

64 Communicatie

Binnen deuropener (electrisch) Interieur algemeen6411

5.988 5.988159,00 pst 2028Einde theoretische 
levensduur

Vervangen deuropener 665,31

5.988 5.98800000

65 Beveiliging

Brandslang haspel Algemeen6513Z1
1

7507501,00 pst 2017Ontbrekende keuring en 
verzegeling

Uitvoeren inspectie, keuring en  
aanbrengen verzegeling

750,00

2.758 2.758183,00 st 2029Vervangen brandslang haspel 919,30
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4.275 5.17522522522522513,00 st 2018Controle brandslang haspel 75,00

Droge blusleiding Algemeen6513Z1
3

1.2001.2001,00 pst 2017Ontbrekende (onder-)delenOpnieuw afsluiten 
onderhoudscontract droge  
blusleidingen

1.200,00

10.000 12.00050050050050011,00 pst 2018Periodieke inspectie en  
keuring

Droge blusleiding en aansluitpunten  
controleren en keuren

500,00

1.000 1.00051,00 pst 2023Periodieke inspectie en  
keuring

Droge blusleiding en aansluitpunten  
hydrostatisch beproeven

250,00

Deurgrendelingen en -
ontgrendelingen

Algemeen6522

5.322 5.322154,00 pst 2026Einde theoretische 
levensduur

Vervangen huistelefooninstallatie 665,31

18.000 23.0001.0001.0001.0001.0001.00014,00 pst 2017Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Jaarlijks onderhoud 
huistelefooninstallatie

250,00

41.355 51.2051.7251.7251.7251.7252.950

66 Transport

Personenlift Algemeen6650

23.752 23.752122,00 pst 2031Verval tussen 50% - 75% 
van de theoretische 
levensduur

Personenlift herstel kooi 11.875,77

12.392 12.392182,00 pst 2035Verval tussen 50% - 75% 
van de theoretische 
levensduur

Personenlift revisie installatie 6.196,05

17.528 21.03487687687687612,00 pst 2018Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Personenlift keuring 438,20

144.605 173.5267.2307.2307.2307.23012,00 pst 2018Periodieke 
onderhoudsbehoefte

Personenlift onderhoudscontract 3.615,12

198.276 230.7038.1078.1078.1078.1070

71 Vaste verkeersvoorzieningen

Gebouwbenaming Gevel dakopbouw7110

2.5002.5001,00 pst 2017Loszittend, 
onsamenhangend

Vervangen naamsaanduiding  
gebouw

2.500,00

0 2.50000002.500
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75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

Horizontale lifeline kabels Dak algemeen7511

3.0003.0001,00 pst 2017Ontbrekend log
-/onderhoudsboek

Keuring lifeline kabelsysteem 3.000,00

01,00 pst 2017Onleesbare tekstplaatOpnieuw keuren en aanbrengen  
tekstplaat

0,00

51.480 61.7762.5742.5742.5742.5741198,00 m1 2018Periodieke 
onderhoudshandeling

Periodieke inspectie en keuring 13,00

Verankerspunten Dak algemeen7511

1.5001.5001,00 pst 2017Niet goed aangebrachte /  
ontbrekende 
verankeringspunten

Opstellen van een 
dakveiligheidsplan

1.500,00

0113,00 m1 2017Periodieke 
onderhoudshandeling

Periodieke inspectie en keuring 0,00

51.480 66.2762.5742.5742.5742.5744.500

2.180.935 2.932.34698.84391.02037.048149.331375.168

402.203 534.45719.38510.6167.78020.12874.344BTW

2.583.138 3.466.803118.228101.63644.828169.459449.512Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Kapitalisatie 25 - Jaren

Alle prijzen zijn exclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 17-2-2017

2016360 • VvE de Weere

C.F. Smeetslaan 8-230
1901 GA Castricum

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:
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Jaar Onkosten Reservering Saldo

2017 -375.168 117.294 -257.874

2018 -149.331 117.294 -289.912

2019 -37.048 117.294 -209.666

2020 -91.020 117.294 -183.393

2021 -98.843 117.294 -164.941

2022 -47.551 117.294 -95.199

2023 -47.514 117.294 -25.418

2024 -27.388 117.294 64.487

2025 -17.876 117.294 163.905

2026 -106.601 117.294 174.597

2027 -35.528 117.294 256.363

2028 -27.176 117.294 346.481

2029 -53.050 117.294 410.725

2030 -91.302 117.294 436.716

2031 -1.260.148 117.294 -706.138

2032 -117.299 117.294 -706.144

2033 -27.591 117.294 -616.441

2034 -15.033 117.294 -514.180

2035 -58.836 117.294 -455.722

2036 -16.426 117.294 -354.855

2037 -35.528 117.294 -273.089

2038 -71.580 117.294 -227.375

2039 -17.626 117.294 -127.707

2040 -15.033 117.294 -25.446

2041 -91.848 117.294 0

€ -2.932.346 € 2.932.346

6117-2-2017



2016360 • VvE de Weere
C.F. Smeetslaan 8-230 • Castricum

Jaar Onkosten Reservering Saldo
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6217-2-2017


