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BIJLAGE 2 

model 

GARANTIEVERKLARING 

De ondergetekende, · , gevestigd 

te , verklaart hierbij jegens ) even-

eens gevestigd te , dat het bouwobject •••••••••••••••••.•••••.••• , 

aan partijen genoegzaam bekend zodat zij daarvan geen nadere omschrijving 

verlangen, doo~haar met goed vakmanschap is uitgevoerd. 

Uit hoofde daarvan garandeert zij de door haar verrichte werkzaamheden als 

volgt: 

1. Algemene garantie 

1.1 Alle gebreken die zich binnen een periode van tien jaar, te rekenen 

vanaf ••••••••••••••••••••• (zijnde de datum van oplevering) aan het 

bouwobject mochten voordoen en die een gevolg zijn van onvoldoende 

vakmanschap bij de uitvoering, toepassing van ondeugdelijke materi

alen of fouten in de toegepast constructies, installatie en werk-

wijzen, zullen door voor eigen rekening worden hersteld. 

1.2 Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van ontwerpfouten 

als hiervoor bedoeld, zal bepalend zijn de stand der wetenschap en 

techniek op het moment dat het ontwerp werd vervaardigd. 

2. Garantie op onderdelen 

2.1 In af~ijking van het voorgaande garandeert ten aanzien van de 

hierna genoemde onderdelen het goed functioneren c.q. het behoud van 

de eigenschappen daarvan gedurende een bepaalde periode na de datum 

van oplevering, als.bij ieder onderdeel vermeld: 

- vlakke daken: 

met betrekking tot waterdichtheid en isolerend vermogen, gedurende 

vijf jaar; 

_"' 



voegdichting: 

met betrekking tot waterdichtheid en elasticiteit, gedurende vijf 

jaar, mits elk jaar een onderhoudsbeurt overeenkomstig de door BBN 

te geven voorschriften wordt uitgevoerd; 

- schilderwerk: 

met betrekking tot levensduur, gedurende een periode van drie jaar; 

- bedrijfsvloeren: 

met betrekking tot verpoederen en hechting, gedurende drie jaar; 

monoliet gelegde vloeren vijf jaar; 

- cementdekvloeren: 

met betrekking tot hechting en drukvastheid, gedurende drie jaar; 

- bewegende onderdelen en electronische componenten van installaties: 

met betrekking tot levensduur, gedurende een periode van één jaar; 

- constructie- en gevelelementen in prefab-beton: 

met betrekking tot de deugdelijkheid van de oppervlaktebehandeling, 

gedurende vijf jaar; 

- metalen puien en metalen gevelbekleding. 

met betrekking tot wind- en waterdichtheid, glansgraad en weerbe

stendigheid, gedurende vijf jaar. 

en hebben ieder voor zich de vrijheid om wijziging van de 

hierboven vermelde garantietermijnen aan de orde te stellen, wanneer 

de gebruikte materialen resp. bijzondere ~ilieu-omstandigheden daartoe 

aanleiding geven. Zulk naèer overleg zal dienen plaats te vinden indien 

mogelijk voor verstrekking van de opdracht, doch in elk geval voor aan

vang van de uitvoering van de desbetreffenèe ~erkzaamheden. 

2.2 Alle gebreken die zich binnen de garantieperiode aan èe hiervoor genoen

de onderdelen voordoen op punten waarvoor garantie is verstrekt, zullen 

door voor eigen rekening worden hersteld. 

3. Garantievoorwaarden 

Zowel ten aanzien van de algemene garantie a~s de garantie op onderdelen 

als hiervoor omschreven gelden de volgende voorwaarden: 



3.1 zal eventuele gebreken onverwijld ter k~nnis brengen van 

deze de gelegenheid geven de gebreken te herstellen c.q. onderdelen 

te vervangen en toestaan gratis gebruik te maken van de aaG 

ten dienste staande faciliteiten. 

De aanspraak op garantie vervalt indien door of vanwege zonder 

voorafgaande toestemming van tot reparatie of vervanging is 

overgegaan, tenzij een redelijke termijn is verstreken, nadat 

om reparatie heeft verzocht. 

3.2 Buiten de garantie vallen: 

- gebreken als gevolg van het toepassen van constructie, werkwijzen 

of materialen op voorschrift van of haar adviseurs waartegen 

, .;chriftelijk haar bezwaar heeft kenbaar gemaakt; 

- gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkur.dig 

of onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, niet naleven van ver

strekte gebruiksvoorschriften, of anderszins te wijten zijn aan 

een handelen of nalaten van 

- beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door 

of in opdracht van zijn uitgevoerd. 

3.3 Door herstel of vervanging wordt de garantietermijn niet vernieu~d. 

3.4 De garantie strekt uitsluitend tot herstel van gebreken als hier-

voor 1.1 en 2.1 bedoeld, zodat joor zodanig herstel van al haar 

verplichtingen terzake jegens 

uitzondering van aanspraken van 

worden op een verzekering van 

zal zijn ontslagen, e.e.a. net 

resp. derden die verhaald kunnen 

3.5 Cnvermincl~rà de gehoudenheid tot uitvoering van de werkzaa~heden 

vallende onder deze garantie zijdens ::.:,, is verplicht om indie:t 

een cf meer verzekeringen ten behoeve van het gebou~de daartoe de 

mogelijkheid bieden, de kosten van voor~elde werkzaamheden te verhalen 

op een dergelijke verzekerir.g, en deze door te geven aan , waarbij 

tegelijkertijd het mogelijke zal doen ter inperking van het even

tuele regresrecht van een verzekeraar op ~· .• 



3.6 

,. ' 

Deze garantie zal slechts van kracht worden, nadat -; heeft voldaan 

aan haar financiële verplichtingen voortvloeiende uit de door haar 

aan ~ verstrekte opdracht. 

3.7 Deze garantie strekt uitsluitend tot zekerheid van ·-

Zij is niet overdraagbaar anders dan na uitdrukkelijke voorafgaande 

schriftelijke toestemming van , welke niet op onredelijke gronden 

zal worden geweigerd, echter met dien verstande dat de garantieperiode 

in dit geval zal worden beprekt tot vijf jaar na datum van oplevering 



G A R A N T I E V E R K L A R I N G 

bestek no. d.d. 

Ondergetekende, 

gevestigd te · 

aannemer van bovengenoemd werk, 

•• 
garandeert vanaf 

gedurende ~en periode van: 

.(zijnde de datum van oplevering) 

achtereenvolgende jaren de tegelvloeren tegen het ont

staan van scheuren. 

Op de garantie zijn van toepassing de punten 1 t/m 6 van de hij

gevoegde Algemene Garantiebepalingen. 

BIJLAGE 3 
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ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN MET BETREKKING OP HET ~ERK: 

. ' 

datum oplevering: . 

ten behoeve van materialen en konstrukties, genoemd in punt 7. 

1. 

2. 

Door deze garantie op de in punt 7 genoe~de konstrukties en mate

riàlen ~orden gedekt alle voorkooende gebreken, welke kennelijk te 

wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid of gebrekkige uit

voering. 

Ondergetekende zal op de eerste ·schriftelijke aanzegging zo spoedig . 

mogelijk all~ btnnen de garantieperiode geconstateerde gebreken voor 

eigen rekening herstellen op punten, waarvoor garantie is afgegeven. 

3. In geval van herstel of vervanging door of namens ondergetekende 

dient de opdrachtgever alle haar ten dienste staande faciliteiten 

kosteloos ter beschikking te stellen. 

4. 

5. 

De garantie vervalt indien zonder toestemming van ondergetekende 

vervangings- of herstelwerkzaamheden worden (of zijn) verricht door 

opdrachtgever of derden. 

Buiten de garantie vallen: 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van no~ale 

slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, onvoldoende of on

juist onderhoud, niet of niet juist naleven van verstrekte ge

bruiks- of onderhoudsvoorschriften, of anderszins te wijten zijn 

aan een handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden, 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van werkzaamheden, 

die niet door of in opdracht van ondergetekende zijn uitgevoerd, 

* direkte of indirekte bedrijfs- of gevolgschade, 

* schades ten gevolge van force rr.ajeure (zoals b.v. brand, moedwil

lige beschadigingen, storrr., etc.). 

./2 



(vervolg ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN) 

6. Ondergetekende kan niet aansprakelijk worden gestefd voor schade 

ten gevolge van vormverandering in- of bez~ijken van bouwkundige 

konstrukties, waarvoor ondergetekende niet konstruktief of uit

voeringstechnisch verantwoordelijk is geweest bij de realisatie 

van het werk~ 

7. Garantie wordt door ondergetekende afgegeven op: 

. -~ 

2. 



I N D E X 

A. Algemene garanties. 

Algemene garanties op onderdelen. 

Algemene garanties op schilderwerk 
-zie 'Schilderwerk- algemeen'. 

!'i:\ 
~Á~\) 

'·· ,. 
'·~....,_, .. 

Algemene koop- en verkoopvoorwaarden voor bouwelementen van beton 
-zie 'Beton- algemeen'. 

Algemene levereringsvoorwaarden voor de metaal- en electratech
nische industrie 
-zie 'M~taalwerken'. 

Aluminium gevelpuien 
-zie 'Gevelpuien- aluminium'. 

Aluminium kozijnen 
-zie 'Kozijnen- aluminium'. 

Aluminium laklaag 
-zie 'Schilderwerk- laklaag op aluminium'. 

Aluminium moffelwerk 
-zie 'Moffelwerk'. 

Aluminium ramen 
-zie 'Ramen- aluminium'. 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor hout
produkten 
-zie 'Hout- algemeen'. 

B. Bedrijfsvlocr 
-zie 'Vloeren- bedrijfsvloeren'. 

Beglazing - dubbel glas. 

Beglazingskitten/afdichting 
-zie 'Beglazing'. 

Bestekseisen. 

BIJLAGE 4 
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- blad 2 -

Index 

Beton - Algemene koop- en verkoopvoorwaarden. 

Betonnen kelders 
-zie 'Kelders'. 

Beton - Prefab elementen. 

Binnenschilderwerk 
-zie 'Schilderwerk- binnen'. 

Bitumineuze dakbedekking 
-zie 'Daken- bitumineuze dakbedekking'. 

Buitenbeplating 
-zie 'Gevel- buitenbeplating'. 

Buitenschilderwerk 
-zie 'Schilderwerk- buiten'. 

C. Cementgebonden dekvloeren 
-zie 'Vloeren- dekvloeren cementgebonden'. 

Cementgebonden ondervloeren 
-zie 'Vloeren- ondervloeren cementgebonden'. 

Computervloeren 
- zie 'Vloeren - verhoogde (computer-)vloeren. 

D. Daken - bitumineuze dakbedekking. 

Daken - dakpannen. 

Daken - dakplaten metaal. 

Dakpannen 
-zie 'Daken- dakpannen'. 

Dakplaten metaal 
-zie 'Daken- dakplaten metaal'. 

Dekvloeren 
-zie 'Vloeren- dekvloeren cementgebonden'. 

Deuren - aluminium. 

Deuren - hout. 

~ 
~ 

-/3 



- blad 3 -

Index 

Deuren - staal. 

Dubbel glas 
-zie 'Beglazing- dubbel glas'. 

E. Eternit golfplaten 
-zie 'Golfplaten Eternit'. 

Eternit gevelbeplating 
-zie 'Gevel- buitenbeplating'. 

~ 
~ 

F. Fundering - Algemene voorwaarden voor de uitvoering. 

Fundering - palen. 

G. Gevel - algemeen. 

Gevel - aluminium gevelpuien. 

Gevel - buitenbeplating. 

Gevel - houten gevelpuien. 

Gevel - metalen gevelpuien. 

Gevel - prefab betonelementen. 

Gevel - sandwichelementen beton. 

Gevelbeplating 
-zie 'Gevel- buitenbeplating'. 

Gevelelementen 
- zie 'Gevel -

Gevelpuien 
- zie 'Gevel 

Gietasfaltvloeren 
-zie 'Vloeren- gietasfalt'. 

Glas 
-zie 'Beglazing- dubbel glas'. 

Golfplaten - Eternit. 
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- blad 4 - ·' 
Index 

H. Hang- en sluitwerk. 

Hout - algemeen. 

Houten deuren 
-zie 'Deuren- hout'. 

Houten gevels 
-zie 'Gevel- houten gevelpuien'. 

Houten kozijnen 
- z~e 'Kozijnen- hout'. 

Houten puien 
-zie 'Gevel- houten gevelpuien'. 

Houten ramen 
~zie 'Ramen- hout'. 

I. Isolatie - spouwmuur. 

Isolerende beglazing 
-zie 'Beglazing- dubbelglas'. 

J. 

K. Kelders - beton. 

Kitsystemen 
-zie 'Voegdichting- kitsystemen'. 

Kozijnen - aluminium. 

Kozijnen - hout. 

Kozijnen - kunststof. 

Kozijnen - staal. 

Kunststof kozijnen 
-zie 'Kozijnen- kunststof'. 

Kunststof ramen 
-zie 'Ramen- kunststof'. 

(;.~ 
'e) 
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- blad 5 - @ Index 

L. Laklaag op aluminium 
-zie 'Schilderwerk- laklaag op aluminium'. 

Laklaag op staal 
-zie 'Schilderwerk- laklaag op staal'. 

M. Metaalwerken - Algemene leveringsvoorwaarden voor de metaal- en 
electratechnische industrie. 

Metalen dakplaten 
-zie 'Daken- dakplaten metaal'. 

Metalen deuren 
-zie 'Deuren- staal'. 

Metaleh kozijnen 
- zie • Kozijnen - staal' ., 

Metalen puien 
-zie 'Gevel- metalen puien•. 

Metalen ramen 
-zie 'Ramen- staal'. 

Moffelwerk. 

N. 

0. Ondervloeren 
-zie 'Vloeren- ondervloeren•. 

P. Prefab betonelementen 
-zie 'Beton- prefab elementen•. 

Prefab beton gevelelementen 
-zie 'Gevel- prefab betonelementen•. 

Puien aluminium 
-zie 'Gevel- aluminium gevelpuien•. 
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- blad 6 - @ Index 

Puien hout 
-zie 'Gevel- houten gevelpuien'. 

Puien staal 
-zie 'Gevel- metalen gevelpuien'. 

R. Ramen - aluminium. 

Ramen - hout. 

Ramen - kunststof. 

Ramen - staal. 

S. Schilderwerk - algemeen. 

Schilderwerk - binnen. 

Schilderwerk - buiten. 

Schilderwerk - laklaag op aluminium. 

Schilderwerk - laklaag op hout. 

Schilderwerk - laklaag op staal. 

Stalen dakplaten · 
-zie 'Daken- dakplaten metaal'. 

Stalen deuren 
- zie 'Deuren- staal'. 

Stalen kozijnen 
-zie 'Kozijnen- staal'. 

Stalen puien 
-zie 'Gevel- metalen gevelpuien'. 

Stalen ramen 
-zie 'Ramen- staal'. 

T. Tegelvloer - binnen 
-zie 'Tegelwerk- binnen'. 
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- blad 7 -

Index 

Tegelwand - binnen 
-zie 'Tegelwerk- binnen'. 

Tegelwerk - binnen. 

Tegelwerk - buiten. 

Tegels in prefab betonelementen 
-zie 'Tegelwerk- buiten'. 

~ 
~ 

U. Uniforme verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor hout
produkten 
-zie 'Hout- algemeen'. 

V. Vloeren - bedrijfsvloeren. 

Vloeren - dekvloeren cementgebonden. 

Vloeren - gietasfalt. 

Vloeren - ondervloeren cementgebonden. 

Vloeren - verhoogde (computer-)vloeren. 

Voegdichting - beglazing 
-zie 'Beglazing- dubbel glas'. 

Voegdichting - kitsystemen. 

w. 

Z. Zonwering. 

Utrecht, 3 december 1984 

E.J. Postma/JMP 



G A R A N T I E V E R K L A R I N G 

bestek no. d.d. 

Ondergetekende, 

gevestigd te 

aannemer van bovengenoemd werk, 
•• 

garandeert vanaf 

gedurende een periode van: 
(zijnde de datum van oplevering) 

achtereenvolgende jaren de waterdichtheid en tevens de 

tochtdichtheid van de aluminium gevelpuien. 

Op deze garantie zijn van toepassing de punten 1 t/m 6 van bijge

voegde Algemene Garantiebepalingen. 

Ondergetekende kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor 

schade tengevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van het 

bijgevoegde reinigingsadvies d.d. 1-1-1979. 

Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid 

en/of beschadigingen en gebreken als gevolg van een tijdelijke of 

blijvende verandering in het milieu, vallen buiten de garantie. 

BIJLAGE 5 



ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN HET BETREKKING OP HET WERK: 

.-

datum oplevering: 

ten behoeve van materialen en konstrukties, genoemd in punt 7. 

1. Door deze garantie op de in punt 7 genoemde konstrukties en m~t~

rialen worden gedekt alle voorkomende gebreken, welke kennelijk. tè 

wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid of gebrekkige uit

voering. 

2. Onderg~fekende zal op de eerste schriftelijke aanzegging zo spoedig 

mogelijk alle binnen de garantieperiode geconstateerde gebreken voor 
I 

eigen rekening herstellen op punten, waarvoor garantie is afgc8cven. 

3. In geval van herstel of vervanging door of namens ondergetekende 

dient de opdrachtgever alle haar ten dienste staande faciliteiten 

kosteloos ter beschikking te stellen. 

4. De garantie vervalt indien zonder toestemming van ondergetekende 

vervangings- of herstelwerkzaamheden worden (of zijn) verricht door .. 
opdrachtgever of derden. 

5. Buiten de garantie vRllcn: 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van normnlc 

slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, onvoldoende of o~

juist onderhoud, niet of niet juist naleven van verstrekte p,e

bruiks- of onderhoudsvoorschriftcn, of anderszins tf' l.'ijtPn ;:ijn 

aan een handelen of nalaten van de opdr:1chtgcvcr of derrh:n, 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van ~:.•crk::;1.1r:hl'<!en, 

die niet door of in opdracht vnn ondergetekende zijn uirr,cvn,~rd, 

* 

* 

direkte of indirekte bedrijfs- of gevolgschade, 

schades ten gevolge van force majeure (zoals b.v. brand, mneJ~il

lige beschadigingen, storm, etc.). 

.u ___ --........_ _____ ._ -·· 
I 

I 



(vervolg ALGEMENE GARANTIEBEP~l!NGEN) 

6. Ondergetekende kan niet ~a~sprakelijk worden gesteld voor schade 

ten gevolge van vormverandering in- of bezwijken van bouwkundige 

konstrukties, waarvoor owë:rgetekende niet konstruktief of uit

voeringstechnisch verant~~~rdelijk is geweest bij de realisatie 

van het werk. 

7. Garantie wordt door onde~~=:ekende afgegeven op: 

2. 
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9 . Reinigingsadviezen * d.d. 1-1-1979 

9.1. Algemeen 

9.2. 

9.2.1. 

9.2.2. 

9.2.3. 

De oorspronkelijke kleur van onbehandeld aluminium verandert na verloop van tijd 
door natuurlijke oxidatie in een ongelijkmatige grauwe tint, terwijl tevens het oppervlak 
enigszins ruw wordt. 
:Deze oppervlaktegesteldheid maakt periodieke reiniging van onbehandeld aluminium 
'overbodig. 
Indien men daarentegen het fraaie uiterlijk van behandeld aluminium wil behouden dan 
is een periodieke verwijdering van vuil noodzakelijk. 
De methoden en de frequenties van deze reiniging zijnafhankelijk van de atmosfeer 
waarin het gebouw zich bevindt en van de wijze waarop het aluminium is behandeld. 
Het is van belang dat na elke reiniging waarbij reinigingsmiddelen zijn gebruikt, het 
oppervlak met schoon water goed wordt nagespoeld zodat geen resten van het 
reinigingsmiddel achterblijven. Van belang is dat de werkinstructies van de leverancier 
worden gevolgd. De reinigingsmiddelen mogen de beglazingsrubbers of kitten niet 
aantasten. 

Situaties en frequentie van reiniging 

Normale omstandigheden 

Aluminium ramen welke regelmatig door regenwater worden gereinigd en niet 
geplaatst zijn in een uitgesproken zee of industriële atmosfeer moeten ten minste · 
éénmaal per jaar worden schoongemaakt. 

Bij zee of industriegebied 

Aluminium ramen welke regelmatig door regenwater worden gereinigd en wel 
geplaatst zijn in een uitgesproken zee of industriële atmosfeer moeten ten minste 
tweemaal per jaar worden schoongemaakt. 

Zonder natuurlijke reiniging 

Aluminium ramen welke niet regelmatig door regenwater worden gereinigd - onver· 
schillig in welke atmosfeer - moeten ten minste driemaal per jaar worden schoon· 
gemaakt. 

9.3. Reinigingsmetheden 

9.3.1. Geanodiseerd aluminium 

9.3.1.1. Licht verontreinigde geanodiseerde gevelelementen 

Geanodiseerde geveldelen die slechts in lichte mate vervuild zijn, kunnen met lauw 
water worden gereinigd. Deze reiniging kan bijvoorbeeld gelijktijdig met het wassen 
van de ramen worden uitgevoerd. Men dient aan het water een reinigingsmiddel toe te 
voegen (bevochtigers of vaatafwasmiddelen), waarbij geen aantasting kan optreden. 
In dit geval is het nodig om met véél water na te spoelen, opdat het gebruikte 
reinigingsmiddel volledig wordt verwijderd, want achtergebleven hoge concentraties 
van het reinigingsmiddel kunnen op den duur het oppervlak aantasten. Het verdient 
aanbeveling op de bovenverdieping te beginnen. 

• Het gedeelte over het onderhoud van geanodiseerd alummium is in samenwerking met de Sttcl'ltmg 
Anodtse;en tot stand gekomen. 
Zie ook brochure: 
.. ReinigingstifJS voor geanodiseerd aluminium·· verkriigbaar bii de Stichting Anodiseren te Bilthoven. 



. . 

9.3.1.2. Matig verontreinigde geanodiseerde gevelelementen 
Dikke vuillagen kunnen vaak niet meer volgens methode 9.3.1.1. worden verwijderd. Er 
zijn speciale, voor dit doel ontwikkelde produkten. 
Deze bevatten niet alleen vet· en vuiloplossende middelen maar ook polijstende 
stoffen, die de werking van de oplosmiddelen ondersteunen. 
Indien het juiste produkt wordt toegepast, is de kans op beschadiging uitgesloten. Na 
het reinigen met deze produkten moet ook met veel water worden gespoeld. 

9.3.1.3. Sterk verontreinigde geanodiseerde gevelelementen 
Gevels die zeer sterk zijn verontreinigd moeten een behandeling ondergaan afhankelijk 
van de aard van de verontreiniging. 
Dikke vette aanslagen kunnen worden verwijderd met vetoplossende middelen zoals 
terpentine of white-spirit, of speciaal daarvoor ontwikkelde reinigingsmiddelen die vet
oplossende stoffen bevatten. 
Ook kan men gebruik maken van reinigingsmiddelen die een polijstmiddel bevatten. 
Dit polijstmiddel ondersteunt dan de werking van het produkt. 
Het is ook mogelijk bij zeer sterk vervuilde oppervlakken of bij gedeeltelijk ingedroogd 
vuil gebruik te maken van kunststofsponzen die een polijstmiddel bevatten, doch de 
anodiseerlaag niet kunnen beschadigen. 
Ook na deze reiniging met veel water afspoelen. 

9.3.2. Gelakt aluminium 

9.3.2.1. Licht verontreinigde gelakte gevelelementen 

Wassen met een zachte doek met schoon warm water waaraan desnoods een vloei
bare zeepwordt toegevoegd, daarna goed afspoelen en drogen. 

9.3.2.2. Matig verontreinigde gelakte gevelelementen 

Wassen met water en mildwerkende zeep daarna goed afspoelen en drogen. 
·' 

9.3.2.3. Sterk verontreinigde gelakte gevelelementen 

Schoonmaken met een polijstende cleaner zoals onder punt 9.3.1.2. is beschreven. 
Deze schurende middelen dienen - en dan nog uiterst spaarzaam - te worden 
gebruikt als plaatselijk een zo sterke vervuiling is opgetreden dat deze op boven
genoemde manieren niet kan worden verwijderd. 

Het bovenstaande is nog eens in onderstaande tabel l--ort samengevat. 

periodieke reiniging van de gevel 

met natuurlijke reiniging door regenwater 
zonder natuurlijke 

oppervlakte- normale atmosfeer aan zee en/of 
reiniging door 

behandeling industriële atmosfeer 
regenwater 

van het 
aluminium methode aantal methode aantal methode aantal 

reinigingen reinigingen reinigingen 
per jaar per jaar per jaar 

geanodiseerd 9.3.1.1. 1X 9.3.1.1. 2x 9.3.1.2. 3x 
gelakt 9.3.2.1. 1X 9.3.2.1. 2x 9.3.2.2. 3x 
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Indien door omstandigheden een gevel in meer of mindere mate vervuild blijkt te zijn, 
dan kunnen de onderstaande methoden worden toegepast om het vuil te verwijderen. 

oppervlakte- meer dan sterke 
behandeling lichte vervuiling 
van het vervuiling 
aluminium 

geanodiseerd 9.3.1.2. 9.3.1.3. 
gelakt 9.3.2.2. 9.3.2.3. 

9.3.3. Voorbehoud 

De hiervoor genoemde adviezen zijn met de nodige zorgvuldigheid opgesteld. Er wordt 
echter geen aansprakelijkheid aanvaard voor de genoemde reinigingsmetheden en de 
daarbij gevolgde werkmethoden. 



Overiichtlijst 

bouwdeel materiaal activiteit 

Groep terreinen 

1. Orarïnage 
De le~<e:"'"..duur en de cyclus van herstelbeurten zijn sterk afhankelijk van de grondslag en het terrein
gebn.,:<:.. Verzakking (of inklinken na ophoging) van de grond leidt tot een grotere kans op breuk. De 
gronc ... .-~erstand en de fluctuatie daarin is een factor, die het werken van de grond beïnvloedt. 
Zwaar~~.sport op het terrein kan de leidingen ongunstig belasten. Ook het afschot van de leidingen 
en ev~:~ele wortelgroei van beplantingen zijn aspecten die de onderhoudsgevoeligheid mede be
palen. 

Leidirrr-1 Gebakken klei Vervanging 
Partieel herstel 

Leidir9~,-, Pvc Vervanging 
Partieel herstel 

-------- ------------
2. Ric•·:-ing 
De le\l~::c·.;:.J~ e:1 de cyclus van herstelbeurten zijn sterk afhankelijk van de grondslag en het terrein
gebn.ll.-. ·:erza<king (of inklinken na ophoging) van de grond leidt tot een grotere kans op breuk. De 
gronc····::ers:and en de fluctuatie daarin is een factor. die het werken van de grond beïnvloedt. 
Zwaar -:-u-:sp :nop het terrein kan de leidingen ongunstig belasten. Ook het afschot van de leidingen 
en ev~:._e!e ·.-,.onelgroei van beplantingen zijn aspecten die de onderhoudsgevoeligheid mede be
palen. 

Leidir~ Pvc 

Leidirg:r' Gres 

LeidirJ?-i Geasfalteerd gietijzer 

Vervanging 
Partieel herstel 

Vervanging 
Partieel herstel 

Vervanging 
Partieel herstel 

BIJLAGE 6 

levensduur of cyclus in jaren 

gemiddeld minimaal 

30 
10 

30 
10 
----------

40 
20 

40 
15 

60 
20 

------

------ ·--- ---

maximaal 

----------- ------- -----
Beerp:.. ~eptic tank Prefab beton Vervanging 

3. Oli~~ank (onder maaiveld) 
De le·,~-!:0:::;;~,.;· is afhankelijk van de snelheid van het corrosieproces. De zuurgraad van de grond is 
hiervco:r· 7-aa:gevend. 

Geasfalteerd metaal Vervanging 

4. Be!!":.-ating 
De le·•<?.":!C~..::.;~ en de cyclus van onderhoudsbeurten worden beïnvloed door de stabiliteit van de 
gronc~:;.:.; e~ :--et terreingebruik. De ondergrond (dikte en volumedichtheid van het zand bed) is een 
belar•;:·:·•-: 'a::or. evenals wortelgroei van heesters en bomen. Matcriaalaant<Jsting kan ontstaan 
door .-:.-::s.::-~de of door inwerking van agressieve stoffen (strooizoutcn). 

Straa: ,..,~c·< Baksteen/klinker Vcrvanging 
Ophalen/herslmten 
Partieel ophalen/herstraten 

---- ------------ ---------- ---------- -· ----------. -·- ---- ------·-· 
StrJ<;-.·.·~-- Betonklinkers Vcrvanging 

Ophalen/herstralen 
Partieel oplwlen/herstraten 

---------------- ----------- ------- -----------------
Str;::;::J-.·"~r': Betontegels Vervanging 

Ophalen/herstraten 
Partieel ophalen/ herstraten 

--- -------·-~--- - ·------------·------- -----
StrJ2~·._,:r!< Beton Vcrvangmg 

Partieel herstel incl. reparatie 
dila!Jties 

·-------- - --------------·--- ---------------------
Straar:.~rlc Los gestort materia<JI: Egaliseren + aanvullend 

grind. schelpen. dakpan- matcriaal 
granulaat e.d. Partieel egJii:;c1en 

-· ---- ------------------ --- -------------· 

50 
----------

20 10 

50 25 100 
2C 10 25 
10 5 

40 25 100 
20 10 25 
10 5 
--·-· .. - ---

40 25 GO 
20 10 25 
10 5 

50 25 75 

10 5 25 

6 3 10 
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Tabel 1 A. Beschermlagen buitentoepassing 

bescherm· 
l.ug cod<:? ') 

A 01.02 

A 0103 

A 0202 

materi;tlpn 

zach:hout 

zachthout 

hardhout 

-- -- ---- ----------------------
A 02.03 hardhout 

-- -- ---------------
A 02.04 hardhout 

A 03.08 staal/gietojzer 

------+------------ ----
A 03.09 staal/gietiJzer 

---+----------------
A 03.05 staallgieti1zer 

IPvensduur 

14 

dekkende vt.:rl 25 

be1ts 14 

-- ---------------+------
vernis 20 

thermisch verzinkt 5 

----------------+------
dekkende verf 30 

r---~:--,~--a_c~tov_l_te_ltTe_n~p-la_n_n_ln~g~(,ln~J~_re_''-''_::_:_~_"T~)I~"-"'_'t_•_·-_-_·_v_••,•:_n_·q~·-·•_''·-"-''-",K_1•_•r_h_•·_ud_s_·h_•_·uTr1_.,3_',v_errv;arn~g-•r,qr-r-r-r-r;r-r'j 
I ' 5 ! ! : 10 I ~ I I 0:, ..... 

::J! '[Ji ;CJ I •' I I : I 

o! !2 1 01 ' .i i i :~~ • I ' 
! _J __._ j- _ _j_ _J_j__J_ ---<---+--+=t- --· -~--1 
;ol :o~ je· jo1 ·' I : ' i 
: '0! ;0 ! ;iZ!i 1D i ; .~ 

I j , 

-;·;t-:-i--- H- --- --f-

I I I ;~ 
---,~~t-t-+~+-t-t-t-~1-

1 I ' 
' I i 

i 

oj I : I i ! 1 1 I I I 1 i i 1 
1 

1 i 
llll nieuwe beschermlaag aanbrengen , 1 1 I , , ____:._l 

I 0 D I 0 0'-- -. I ! I -,1 TITT 1-+, _,1......;..--+-, -+--'I : ; --4--++-~H-+--t-+-t--l---+-- - -

I j0 0 0 0 - -j I i ! I I : ! i ' ~ . -f--1 
------------------+------+- o 1 o o jo! 1 iÖ i ! io! 1 o~-l--;-++1 .JIL..-..:.i-+1+-+-+-~1---l---1---HH--t--

gemoffeld 35 0 ! 0 0 I 1, 0 , i 12l\ ! I' 1_ 0 1 
!iZ!i· : • I , : i:l'l _ • 

-----+--------------- -------
0', o i I ' 1 t. 1 1.n.· ~TlCil 1 ' ·.o~, 

-t--H--+-+-+- l 
I 
I A 03.06 staal/gietiJzer gecoat (kunststof) 35 I : ! I I I i '. ' ' , 

0 I ! ! i I ' !12: I ' : ;iZI I ' : ,lllJ 
-~e~~~~~p~erd---------,-~--++o+,,.,.-+-+D+++0+ __ -+_+++-1++-jf--+!1-+1,--1!-llj j !j: j ! i i~ ;rl' ~--r-1, ~~~- ··-+--t--t-t-t--t-+-1-f-1--

I<J 0 il2l - -· I llll -;-·i ! i ! : I ' 

--- ~---1---------------
A 03-07 staal 

I I o 1 I . : !o. I 1 I i , 1 1 1 1 : 
A 04.10 alum1n1um geanod1seerd 20 I 

__ ----t------------------~----------------+--------t-0-+·-· ~--·l-.:..ja'a'rl,..:iik,s_e-.-w,a_s.:,.be_u_Trt..:,.-_,..---..--..--l-1,..--jf---lj~l.:::llll~l n1euwe beschermlaag aanbrengen 

A 04.04 aluminium vernis 20 D 
0 

0 
0 

r-------~-------------------------------------------

A 04.03 aluminium dekkende verl 45 D 
0 

D 
0 

DH- I I ! I T:,l i I ! ! i i i I 
1° +· i I ! illll XL-1--+-i -+---l-1_.;.1~ ' ! I i 

D ~ :.! ! I ! I f ! : ; ~-·:-+__.;.:__;_'--J-:.....;..:-++Illl+-..j_~_+++++-t-+--li 

A 08.15 I ; I i 
' 

metselwerk (baksteen, betonsteen) siliconenlaag 7 ° 0 ' li I i 
llll - ! I : I 

r-------~---------------------------~-------------------.----4--------~-f-,_t-~~-+-l--f-4-+-1-4-+-+~4-~~~~~--+-~-------------~~--+-+-f--+--+-+-+-~~+-

metselwerk (baksteen. betonsteen) dekkende verf 60 °1
0 

I 0 
0 

°j~r:~.! ! I ! i ! j A 08.03 

A 35.06 asbestcement gecoat 35 "lo"" o 11 Ijl o:-+·i i , i i I . . 
I<J 0 i j0!-~ . i : ' . ' . :g 

~~~~~ --------~-d_e_"_e_n_d_e_v_e_rf------~---3-5--~~~~~0-++++++o41-121
41'.4+1~~~:o-t~--~THI~~~--~------------

! iZ! ! !12l~ -~ • z 
' 

A 3503 

'l Deze code IS als volgt opgebouwd: 

·-- -~-- · A = buiten: 8 = b1nnen 
--- milteriaal 

• • .-- beschermlaag 
A01.02 

z . 

--'-· f---



--~-------- ------------- ...------.,------ r-·------------------------------
~ techrlisc~h~e~~~v~e;n~s~d~u~u~r~-------------~~====~~7-~~ 

gtoopon van 
bouwelementen 

code bouwelementen mah:riülun be~cl\ellnl.loen ll c=~-=~<-==~ =-==~> -------<-~: ====~>:._·~ 

r-----
A/01. I .0 

bouwdelen 

A. 
Bc:~~l•clml:a~c· 

----f------ -----------
-~/01. 1.0 

thaifen 

.! .S Jaren 

35 4c 4~ ::x. 551& s~ il 1: l~ 1 ~~: rJl ~"'~ ~ 
- t-- - - - t- -- t- -1-1-IH~f-+-t--t-+-t -t-t-t--t-+++4 
- ·- --- - ·· ··t-· - -f-1- --t- -t-t--1-t-HH-t-t-t-._-l 

- -j-·t-- --t-lr-1--t--t .. - -1-f-!-1-i-t--f-+--H-t--i-t-t-t-+-t--HI-t-t-++r-H-+-+-+-H 
- -- .... ~ .. - -- - 1·-r-- -r-- -I-- - - -1-r-- -t-1- -1-t-
... - --- ~ ..... ----1- -- .. -I----- ·- -·1-- ... ·'-1-- -f-1-- 1-1--t-

---- r- -h -t 
14 -~ -~ ~ -

- t- -h- - h -- t-,-: ::- -f--t--f-+--H-t-t-++--1--f-t-t-t--t-+--H-+-t-+--t--t-H-++++-Hi-f-t-t--+-1 
2~ t- , "' 

~-~ 
-----------------!'V------ r-1-,-- --1-------.- -r-----

~~ IZ = :<---1- - -- - -- - - - - -- --- P - - - -- -- f-· 1--- -- r- - -r- ,_ 
r-----1-------+---- ----- · ------------ -----h · H!-lr--1- · --I- --

A/02.t.u· t. ... ·<Jiou,.L J,~H:; 14 • • • -~ · ·· - -I- 1';;'1--- - -- ·• · ·-I----·- ··r;;;: =~- · f-1--1-1-··1- -r- -t-t-t-!-1-
1 -~ -r-f-- 1 - ----fo'll-:- -r-:- ------- -· -~·-"'--1---t------~----1-r-r--t--,_..t-

t.o ----------- .• ~~:~""'::-:~t---j~-~~~r; -~~-~ji-~~~ -r-~- -r-1-;---1'-h_,:..--· ···· ------1-b---·--
-- -1-- ~ · ·'""" · -~-- -~- -12-r---r-·· 1---p.::>-- H---t-t----1----------- -- ------- ----1-r-t- --~~~ . +-1- -r-r-

1. 0~ .. •Je rooi. liJ • • • - . .. ... F;;l . - - -- .. -- - - -. - - - -- - - 1-- -- - --I- - - - f--r-I-
t-~ . 1- - ~ .. -- . - - . - . - po - -- - - t- -I- - 1- f- - -1- - t- 1- ·- - - t- t- - 1-1- t-1- -

-- --------- -·---- ----- . -·------·- ----t- --1- - ·- r .. -- ;; ·- I~ ~I~ ~~Cl~;:;;~ ; 
'A/0).1.0~ ~id--) ij<c<, ,;~;;alv~ni:;e"r' ~ - .--- ·• · 1-f--:, V L K --- -·1"· -f= --!'-"- · --- - -- ·· ·· -- t::. -- 1-HH'-t--t-+-t--t--+-t--t--1 

• t ~~I r .. -- - - . ,.::._ t. 1! r~ !!! !:1 - - -- 1- -- - - - - f-- 'Ql ~ r:!: J -~Q_ ? !!! ~~ l:..:E,fiiE:.:f:.:.K+-t-t-+++-t--t-•- i- -I- f-
---------- ---f-·- -~.. )·· - r-- -- -1-r-'-·--r- -1-1-c- --:-t-:-: -'7.- t::: 

A/iJ:t. I.Uo 

" . ----------· t-- -----~-- ---

lA/0)._1: ~'J'·------·- ---- ----

'A/Ol.l.u:, 

' 
;A/UJ.I.Uo 

~----- ------ --L------

l"~~~~~-·--t~· '---~~--
:~~-~-~ ---- ~~~~~--tuiu:o 
lAi<J4. I. 04 

-· ·-·- ------

20 1-- . r- ·-~-~ "- - . - .. ~~-~-- r'h - .• l!' ~8; ·E~I ~KE 1.!'; .~ ~ !!_c; ~"'-•".="""-'"'- - ·-- . - --
!.!u~ rnd •'· t. - - - -~ - . - . . . .. - -- - - - J2 - -- ~ r=..! j~ ~- - -- -- . -- - ,_ - - - - -- ·- -t-r-" .... r.l .. ~i. 

.. ·- -· -- · --------- -- - - r- -- -- -1- 1-1 .. '- ._ - r-r-- - t- -4--J--ir-H·-f-+-+-+-+-+-H'-+-f-+-+-+-+-fc--H'-+-+++-t-f-f-iH---f-4 
}U -· -· ~-r:-. 1---'h r-t-:-. -- - '- r. -- ..: ·· 1- - -- -· - - - - --- - - ·- too •• ·• -- - :- - -- -·I--.-11--t- f-

kö ~ ........ v.:rt ~- ~- - - r -- - .. _~.::::: -· !:' -- - - - - - ,_ -· --1--f- -- f-0' --1-- ·I- -t-t--t--t-+--1-t-t-i 

I' 
... ::.~~~:~J----- ---- -~ -r-E~ . ~TI~-_-~--_. ~-h -_- ----- -rr; -:.:~- ------.._,--f-t-- --I-!-

)) ,- ~ · · · ~- -- -+ -~ - -- -t- - rt-I-1H -I- ··t-
. ··- ------- - -1- - - !- - - - t- - - HH-t-t-++--t-f-+-H 

)) 1--__ -_ ~ I - -- - r-r:-'- - - - -- - - r--r:;, - - -f--r;- -1- -1-b -1- r-+-hH'-t-t--1-++-t---t 
·:c.: .... l - ·-r· ---~------ -~--!Z----~~--~--~-f- 1--~---~-~-
-------- --· ----- - - - -I •- t- - - -t--r -r-r-- 1- ·- -t--t--t--t--t--t-t-t-t--t-+++-t-t-t-HHH-t-t-+-+++-H 
.··pl~:.liti- ,., -1-, l I-I - _,_IX - ffi~:~~j(; .. H- -- .. --- ---------1---

·:~~ -------· ----- -~~-,- ;_ --I - w- ~---~~': ~ -- . ~ -~ ~~ ;~ ~-~:~ ~~ ;~-~ . --
H - -' - r- J }.1 . 1-'rç> - . .. - .. - -- - - ~ - -- __ f!-::- .. --- -- -+-t--t-+-- -

;c ...... .risc.or.l I~ ~ __ •
11 
tl-1~-;~G~;~~-~- .. - ~---- ~·~t'!:'Y:~--- _ --------- .. --·-->->-'--·l-~--1--f---
1 t: ~~~ :- --r-- -- -+- -1--1-- r-·H-+-++-+-1-HH-1-t-t-t--+-t--t--t-~ 

lf.\/11~. I. u l 
----- ---·---. --

fv~;~:~~:l-
I~- -I 

.. ~·~··_..:___ ~i· l,t:l ~~·~- F- -~- ~-~~ -r--- -- ~ =~~~-=r=-= -f- -f-1-:= 

···H·""I" vc.: 4'· lil i 11 r~? 1·;. .- - ,_~ ~- -~--- ---- -· -· ·:~~~ -~ ~~ ~ ~ =-f-==-~~ 

:·t:~::~::: ... ::::::·~: .. :::: ., . Ij i : Fj:JI :11 r-',f§" + -· -:=~~--~_,~_· ~:~ ~:: ~~ ~ ~ ~~ :.~~~,;~.~~~ 
-L. ! . l L. -I_ .. L -!- L_.r J - -~ . -.___. __ .__ -L-L-L-1.-L.-L...l-1:1-:.::.l_..,..J..._ji._L...J._J._J._.L~ 
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ALGEMENE INSPECTIE 
~SIGMA 

COATINGS 

Object (soort): Aantal eenh.: Datum: 

Straat: Inspecteur: 

Opdrachtgever: 

Bouwonderdeel: 
Goed Matig Slecht Toelichting 

Daken: pannen 0 0 0 
bitumen 0 0 0 
afvoeren 0 0 0 
goten 0 0 0 

Riolering 0 0 0 
Metselwerk: 0 0 0 

voegen 0 0 0 
Beton: gaanderijen 0 0 0 

balkons 0 0 0 
kolommen 0 0 0 
balken /lateien 0 0 0 
borstweringen 0 ·0 0 
diversen 0 0 0 

Dilatatievoegen 0 0 0 
Bestratingen 0 0 0 
Installaties: e.v. 0 0 0 

water 0 0 0 
elektra 0 0 0 
liften 0 0 0 

0 0 0 

Schilderwerk: Goed Matig Slecht Toelichting 

Binnen /buitenwerk 0 0 0 
Kozijnen en puien 0 0 0 
Ramen en deuren 0 0 0 
Dakgoten en lijsten 0 0 0 
Panelen en puivullingen 0 0 0 
Gevelbeschietingen 0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

Metselwerk 0 0 0 
0 0 0 

Beton 0 0 0 
0 0 0 

Staalwerk 0 0 0 
0 0 0 

!Beglazing 0 0 0 
0 0 0 

I 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

olgende Inspectie: Diagnose-rapport: ja I nee Advies: ja/nee 



1 EHD LEASE INV:::STi·:E:-."rS ?TY. LI}UTED - ?U .... '.'!TED PREVENTr.'"E MAIN':lE:-iA!' 
BIJLAGE 10 

-
BUILDING: 

I 

EQUIPMENT TYPE: PARKING LOTS, COVERED OR OUTDOOR 

SERVICE INTERVAL: MONTHLY 

FOR 
EQUIPHENT NUMBERS: 

TASKS .. SEmliCEhl~lll -
-

Cht:ar~ 4'ar deteri arat.icn...of .. the_hj tnmeo .s.urface - ··----·- --- --- ------· ----·· 
,..,.,. expacsioc ~ei cts in ccccz:ete slabs· O"!C/ÄJ:l 

_J:h~ll ba::::t:ie:t:s. I2QStS I Çh5!..i.D:i!· OK/_AB__ ---
Check all signs, direction arrows. OK/AR 

----- ---·· --
Clean up any brok en glass, substantial oil --- ---- --- ·-------
leaks, and ether debris. OK/AR 

Check that drains are clear. OK/AR 
--

Check that car-park lighting controls are 
---- - ·---- --

eperating as intended. Ideally, they should -- -- ---·---
automatically switch on oniy when darkness 

falls (by photocell con trol) and turn off at 
~-- ··---:--.-·- ---· -· ··---· 

pre-set tunes (by time switch). OK/AR 
-

If lights are turned on by time switch, re-set 

the ~_i me to ?.'!it the season. OK/AR_ ·---· 1-----· --- ----·--· 
rht:ark that all liahts ooerate correctlv; ·---
Reolace blown lamps. OK/AR 

- .. ---- --· -- ---· ---
; 

---- f---- ---- --- ----
--· ---

- --- --
----·· ------- --··-- ·- --···· ·- -··· --- --- --
-- - -------·· --- ---- ---· ··---

------ --- ··-- --- ----
1-----'--· ------ -· ·-----· -----··----- ·-. 

I 
·-· -···· . . . - - -- .. 

·--------- .. -. ... . -·---. . .. --- ---

-· ---- ----- ----- --- --- ---- ..... 

r--- --------- -- --------------- -------- .. ... -- ···--- - ··-

TIME TAKEN FOR THIS SERVICE 
(';;îHT?C: IM-T1\Jn"T't:-C:: I 

REPORT ON AC!IO~ REQU!RED (AR): 

HAVE YOU ANY RECO!·!.''!ENDATIONS TO SIMPLI:"Y SERVICING, INC.~i\SE RELIABILITï, 
OR P.ECUCE E~"E:?.GY CONSUMP~ION? 

Service!:lan's Signatu::-e .••••.•.. - .Date •... -_ •. Service Sht:et :-Jo :~~"1-:QQ~ •• I 
Supervisor' s Signature .•••••••.•• Date •.•••.•. 

. A 4/80 I Issue ..••.•.. Ddte •• . ..... 



BIJLAGE 11 

.DATE 07 JIR'4 95 11:05:52 RID 2 OS FEB 85 PETER DAH850607 PAS l 

.ONDERHOUDSADMINISTRATIE C010464 
tBESTEK • OBJEKT 
tKODE , OI'ISCHRIJVING RESERVE 
•==---==.=--==============.=== ===========--=====---==--===================== 
15 BESTRATING 
21 BETONWERK 
22 I'IETSELw'ERK 
24 HOUTEN DRAAGKONSTRUKTIE 
25 METALEN DRAAGKONSTRUKTIE 
26 KANALEN 
30 KOZIJt~1 RAMEN,DEUREN 
31 SEvr~BEklEDINSEN 

32 TRAPPEN EN HEKKEN 
33 DAKBEDEKKINGEN 
34 GOTEN EN H.W.A.AFVO~~ 
41 TEGELWERK 
42 DEIM.OEREN 
43 METAALWERKEN 
44 PLAFONDS EN SYSTEMEN 
45 BINNENTIMMERWERK 
46 BEGLAZING 
47 SCHILDERWERK 
54 GASINSTALLATIE 

••••• END REPORT ••••• 



.DATE 07 JUN 85 16:01:25 RID 2 08 FEB 85 PETER DAH850607 PAS 1 
i .ONDERHOUDSADMINISTRATIE PROJEKT: WINKELS RAADHUISGRONDEN ll!SSIJ1 0010466 

'BESTEK .ONDERDEEL .HOEVEELH • • ONDERHOUDS .OPMERKINGEN/ 
SKODE • OMSCHRIJVING .t'.ATERIAAL TYPE • AANTAL EH. LEVERANCIER • VOORSCHRIFT • TOELICHTIMl ·---- ---- ---- -- - ----. .--.-. 
151001 BESTAATINS AOITERZYDE BETONTEGELS 30X30X5 54.0 M2 FOKKER, BUSSUI1 

• WINKELS, INCL.HELLINGB • OPSLUITBANDEN 28.0 M1 
l EN OPSLUITP-ANDEN 
151002 BESTRA-TING CONTAINER- BETONTEGELS 30X30XS 28.0 M2 FOKKER, BUSSUM 

' RUIIITEN 
211001 WANDEN EN BALKEN BINNEN T.P.G. 822,5 100.0 M2 /'!EBIN, HILVERSUI1 
211002- WANDEN EN BALKEN BUITEN T.P.G. B22,5 700.0 K2 /'!EBIN, HIL\~ 
213003 TREDEN TRAP ACHTERZYDE PREFAB B22,5 7 ST VEBO, BUNSCHOTEN 

l WINKELS 
213004 LATEIEN LANSS BOVENZYDE PREFAB B22, 5 120.0 112 VEBO, BUNSCHOTEN 

' LUIFaS EN ONDEROORPELS 16 ST 
221001 GEVELS TPV WINKELS, TRAP- I'!.B.I BETONSTEEN, WIT m.o 112 A.'EYDE TRIP, UTRECHT t1ETSa EN VOEGWERK 

l PENHUIS EN CONT. RtJII'fTEN PROCHEHKO COATING PROCHEMKD, DE BILT WESTLAND,HUIZEN 5JR 
221002 BINNENBLADEN SPOUWMUREN B2 LICHTBETON HODUIA., 901 450.0 112 B21 /'!AARSSEN WESTLA'JD,HUIZEN 5JR 
221003 WINI<aSCHEIDENDE WANDEN B2 LICHTBETON MOW.!., 9CI'I 160. 0 M2 B2 I I'IAARSSEN WESTLAND, HUIZEN 
221004 SEPARATIEW.TOILETUNITS GIBO GN GIPSBLOKKEN,9Cl'l 260.0 1'!2 SIBO, ALPHEN AD RYN 5JR GARANTIE 
224005 KRIMPVOEGEN IN 11ETSELW. SABA TJOSIL + SILICONEN 21.0 111 AKAA, DUIVENDRECHT 5JR 6. AFLIFEND 

' EN KITVOEGEN RONDKOZYN. 
224006 SPOUWISOLATIE ROCKW.I'IINERALEIIa., 44, SCI1 n3.0 112 AMEYDE TRIP, UTRECHT 
224007 VENTILATIE ROOSTERS EN HARD ALUMINIUI'I 16 ST LEJ<KERKERKER1UTRECHT 

• GATEN 
242001 PLAFONDHANSERS TOILET- VI..REJ{JUT 4SX70tll1 44.0 lfl STIHO, UTRECHT 

' UNITS 
243002 PLATBALI<l.ASEN CONTAI- GESCHAAFD VUREHOIJT 56.0 lU BREDERO BOUW, BUtfUK 

' NERRUII1TE 
243003 DAKBESOOT PLATBALI<l.A- l'll TIPLEX, 19 Hl1 32.0 1'11 STHID, UTRECHT 

• GEN CONTAINERRUIMTE 
. 259001 HANGKONSTRUKTIE LUIFEL GE/'IOFFELD STAAL FE 360 133.0 111 DORDSO€ GLASHANDa 2XPER JAAR SCHOONI1A- S JAAR GARM-'TIE ~ 

• OORDRECHT f.'EN lU WATER /'!OFFaWERK 
262001 ROOK6ASAFVOER LICHTBETON 174.0 Ni TECHNISCHE UNIE 1XPER JAAR NAKIJKEN 

• AI1STaVEEN 
262002 OPBOUWEI..EMENTEN EN PREFAB BETON 8 ST G.VAN LEEST,BOSKOOP UPER JAAR N~(IJKEN 

• TREKKAPPEN BOVENDAKS GEMOFFELD METAAL 
262003 ONTLUCHTINGSPIJPEN PVC 2 ST STIHO,UTRECHT UPER JAAR NAKIJKEN 

• CONTAINERRUII1TE 
31)1001 BI~~NDEL~KOZIJNEN GEZET PLAATSTAAL 1.5 111'1 30 ST POLYNORM, BUNSCHOTEN 2XPER JAAR ~IJKEN 
::'.01002 BINNENDt:'1JREN DPDEK]EUREN VERVOLUX 30 ST BRUYNZEIL, ZAANDAM 2XPER JAAR NAKIJKEN 
3t)!003 BUITEt.'KOZIJNE,~ MERANTI, KLASSE SELECT 16 ST IBA, APELDOORN 2XPER JAAR SCHOONMA-

' AND BETTER KEN 
301004 EXPEDITIE- EN CON- I'U.TIPLEX, W.O. SCf«JB- 20 ST BRUYNZffi, ZAANDAM 2XPER JAAR SCHOON/'!A-

• TAINERDEI.ID Pl.ATEN GEANDD.ALU.l. OI1M KEN 
301005 KOZIJNEN CONTAINER- lW 100, THERMISCH VER- 3 ST GEBR. VD HURK, UTREOiT 2XPER JAAR 5CH()()NWt-

• RUI11TE ZINKT KEN 
311001 BRANDSCHDTrtN BOVEN I'U. TIPLEX 1 0111'1 125.0 111 STIHO, UTRECHT 2XPER JAAR SCHOONI'IA-

• WINKEL KEN 
311002 BEPLA TI NG ONDERKANT HULTIPLEX lBMM 40.0 112 STIHO, UTRECHT 2XPER JAAR SCHOONM-

• BALKON IE VERDIEPING KEN 
32301)1 STALEN MUURLEUNINGEN VERZINKT STALEN SUIS 3. 0 MI VERSTEEGH, HEUSDEN 1XPER JAAR NAKIJKEN 

l LANGS TRAP ACHTERGEVEL 51X26MM 
325002 BALKONHEKKEN IN LUIFEL GOOFFELD STAAL 30.0 1'12 VERSTEEGH, HEUSDEN 2XPER JAAR SCHOON/1. S JR GARANTIE 



.ONDERHOL~SADMINISTR~TIE PROJEKT: WINKELS RAADHUISGRONDEN BUSSUM 0010466 
tBESTEK .ONDERDEEL .HOEVEELH • .ONDERHO~S .OPMERKINGEN/ 
$KODE .OMSCHRIJVING .MATERIAAL TYPE .AANTAL. EH. LEVERANCIER I VOORSCHRIFT , TOELICHTING 
•=--===.=====--===---==. .=. ==. ==---===--====. . ===--====--=== 
335001 DAKBEDE.\KING PLATIE 1 LAAGS APP GEMODIFI- 102.0 N2 MASTUM,LEEUWARDEN lXPER JAAR NAKIJKEN 10 JR VERZ.GAR. 

• DAKEN LUIFEL EN Yl4 CEERD BITUMEN 
335002 LANGS DAKRANDEN EN KUNSTSTOF MASTIEKSTRO- 58.8 111 /'IASTUM,LEEUWARDEN 1XPER JAAR NAKIJKEN 10 JR VERZ.GAR. 

• DOORBRE<INGEN KEN I1ET CACHEERLAAG 
335003 DAKBEDEKKING CONTAI- 1 LAAGS AP? GEI'!ODI F I- 32.0 112 /'fASTUM,LEEUWARDEN 1XPER JAAR NAKIJKEN 10 JR VERZ.GAR. 

' NERRUI/'ITE CEERD BITUMEN 
3..\5004 BELOOPBARE GEDEELTEN DREENBETONTEGELS 74.0 112 MASTUM,LEEUWARDEN 1XPER JAAR NAKIJKEN 10 JR VERZ.GAR. 

• BEZI Jll8l Yl4 30X30X4CI1 
335005 DAKRAN!,?ROFIELEN GEMOFFELD ALUMINIUM 34.4 111 MASTUM,LEEUWilRDEN lXPER JAAR NAKIJKeN 10 JR VERZ.GA.R. 
335006 DAKFEDE<KING WONINGEN 2 LAAGS NEDAMAT 5011/'1 1100.0 M2 MASTUI11LEEUWARDEN 1XPER JAAR NAKIJKEN 10 JR VERZ.GAR. 
335007 BELOOPBARE GEDEELTEN ta>AMAT GP-SPECIAL + 250.0 112 11ASTUM,LEEu~RDEN 1XPER JAAR NAKIJKEN 10 JR VERZ.GAR. 

• DAK WONINGEN DREENBETONTEGE .. S 
335008 DAKRA~JDPROFIELEN DAK ALUMINIL'M NDA 622 268.0 111 ~~STUM,LEEUWARDEN 1XPER JAAR NAKIJKEN 10 JR VERZ.GA.q, 

f WONINGEN 
338009 GLASROEDEPROFIELEN 6El'IOFFELD STAAL 133,0 til DORDSCHE GLAS~DEL 2XPER JAAR SCHOONM- 5 JR ~'HE 

LUIFEL ~ KlDILIJSTEN DORDRECHT KEN EN BIJl'~ 
343001 SU I ZEN EN HULPSTUKKEN PVC ~N 7016 10.0 111 TECHNISCHE UNIE 1XPER JAAR NAKIJKEN INSTALL.: 

• PLATIE DAKEN Al'ISffiVEEN ITB, ~IK 
343002 DRAADBOlROOSTERS PLAT- ZINK 10 ST TECHNISCHE UNIE 1XPER JAAR NAKIJKEN INSTALL.: 

• TE DAKEN AMSTa !JEEN ITB, BUNNIK 
343003 HEMELiriA iERAFVOER ONDER- PVC 85.0 til TECHNISCHE UNIE 1XPER JAAR NAKIJKEN INSTALL.: 

• KANT GIURIJ IE VERD • AMSTaVEEN ITB, BUNNIK 
343004 HEt'f.aWATERAFVOER '~'ERTI- PVC 200.0 n1 TECHNISCHE UNIE lXPER JAAR NAKIJKEN INSTALL.: 

• CAAL INCL. WONINGEN AMSTa..\ffN ITB, BUNNIK 
343005 BAKSOTEN WONINGEN PVC 65.0 lU BREDERO BOUW,BUNNIK lXPER JAAR NAKIJKEN 
403001 STIJCWERK WANDEN TOILET- S?UIT'tilERK 30.0 M2 6IBO,ALPHEN AD RIJN 

• UNITS 
411001 TEGELVLOEREJJ WC EN D.H.G.TEGELS 100X100MM 30.0 1'12 ZEEBREGTS, TILBURG DAGELIJKS DtiDERHOUD 10 JR Sf:R..!lNTIE 

• VOORPeRiAAL TOILETUNIT 1E SOORT 
411002 TEGELW~4DEN WC EN VOOR- GEGlAZUL~DE WANDTEGEL 50.0 112 ZEEBREGTS, TILBURG DASELI JKS OtJDERHOUD 10 JR SAAt!NTIE 

J PORT~ TOILETUNIT 150X150Mif1 1E SOORT,WIT 
421001 DEKVLOEREN TOllETUNITS ZAND-GEMENT 50 I1M 30.0 112 TONCO, UTRECHT DAGELIJKS ONDERHOUD 5 JR GAIWITJE 
421002 AFSCHOTLAGEN PLATIE BE- lAND-CEMENT 102. 0 M2 TONCO, UTRECHT 

• TONDAKEN 
421003 BEVOORR..ADINGSSTROOK ACH- GIETASFALT 2LAASS ONDER- 132.0 tl2 VEXP'fA, MOOK 5 JR SAR..ANTIE1 

' TER WIK~S EN AANSLUI- PLAKT DERBIGUM, ALU AF-

• TING WWKELPUJEN DEKPROFIEL BIJ OPST~~ 
422004 ISOLER8/DE VLOER WINKEL ZAND-CEMENT -PERLITEVLOER 1558. 0 M2 TONCO, UTRECHT DAGELIJKS ~~HOUD 5 JR GARANTIE 

• 70 I".M 

441001 VERLA.AGD PLAFOND TOILET- GIPSKARTON RIGIPS WK 26.0 M2 STIHO, UTRECHT 
UNITS 

452001 HETERBOFJlEN HETERKASTEN SPAANPLAAT 18 MM 32.0 M2 STIHO, UTRECHT 

• TOILETUNITS 
455003 KEUKENELEMENTEN EN BLAD BRUYNZEEL HN 150, GEISD- 9 ST STIHO, UTRECHT 

• lEERD WAFELBLAD 150Cif 
461001 BEGLAZING LUIFEL DRAADGLAS 12Xl2MM 150.0 112 DORDSCHE GLASHANDEL 2XPER JAAR SCHO~~. 
471001 SCHILDEF::vERK HOUTEN BUI- 1 LAAG WIJZENOT, HOT AN- 5 ST 1/, VONDEREN, P.ERGEIJK 3 JR GARANTIE 

• TENDEUREN LESS 
471002 KOZIJNEN CONTAINERRUIMTE SYSTEEM S-33 3 ST 1/.VONDEREN,BERGEIJK 3 JR GARAimE 
472003 PLAFONDS WC + VODRPDR- SYSTEEif S-18 CLATEXJ 26.0 M2 V.VONDEREN,BERGEIJK 3 JR GARANTIE 

• TAAL TOILETUNITS 
540001 BESCHERr.ING GASLEIDING GEMOFFELD GEZET PLAAT- 6.0 111 VD HURK, UTRECHT 



.ONDERHOUDSADMINISTRATIE 
tBESTEK .ONDERDEEL 

PROJEKT: WINKELS RAADH'JISGRONDEN OOSSUH 0010466 

fKODE .OHSCHUJVING .MATERIAAL TYPE 
•=--==.=========--=.=·=-= 
f AS S EN T CVERTICAA..l 
540002 SASLUiKEN ACHTERZIJDE 

f WINKELS 

STAAL 
GEMOFFELD GEZET PLAAT
STAAL 

• , , , • Et4> REPORT ••••• 

.HOEVEELH I 

• AANTAL EH.L.EVERANCIER 
I ONDERHOUDS 
I VOORSCHRIFT 

.OPI'IERKINGEN/ 

.TOELICHTING 
-. ==. ==. =====--===--==--=.======. ===----==--==---== 

15 ST VD HURK, UTRECHT 



i 

I 
i 
i 

.DATE 07 JUN 85 15:47:11 RID 2 07 JUN 85 PETER DATSS50607 PAG 1 
, ONDERHDUDADI1IN:STRATIE PROJEKT: WINKELS RMa.DHUISGRDNDEN BUSSE/'1 E010470 
*BESTEK .ONDERHOUDSAKTIVITEIT ,f,--- J A R E N ------, l'fAN.MATE- EEN KOSTEN -- K 0 S T E N R A 11 I H G --
tKODE .C.Q. I~.ffiPEI<TIE .K.SS 86 87 88 89 90 91 92 93 94 .UREN.RIAAL HDN TOTAAL 19 19 19 19 19 
•=======.====--=====.=.====--=======.==.=--=.===. =--===.==--==. ===.=--==. =--==. =--== 
151001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
151001 B OPHALEN/HERBESTRATEN l 0 
151002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
151002 B OPHALEN/HERBESTRATEN l 0 
211002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
213003 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
213004 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
221001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
221002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
224005 A HlSPEKTIE 4 0 0 0 
224005 B NABEHANDELEN/VERNI~rN 1 0 
224007 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
243002 A INSPEKTIE 4 0 0 
259001 A INSPEKTIE 400000000000000000000 
259001 B SCHOCN'IAKEN/IDSTEI.. 1 0 00 
262001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
262002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
262003 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
301001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
301001 B BIJWERKEN/AFHANGEH l 0 
301003 A It&EKTIE 4 0 0 0 
301003 .8 BIJWERKEN/AFHANGEN l 0 
301004 A INSPEKTIE 40 0 0 
301004 B HERSTa 1 0 
301005 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
301005 .8 BIJWERKEN/AFHANGEN l 0 
311001 A INSPEh~IE 400000000000000000000 
311001 .8 SCHOOtmAKEN/HERSTEL l 0 00 
311002 A INSPEKTIE 400000000000000000000 
311002 .8 SCHOONMAKEN/HERSTEL 1 0 00 
323001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
323001 .8 BIJWERKEN/BEVESTIGEN 1 0 0 
325002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
325002 B BIJWERKEN/BEVESTIGEN 1 0 0 
335001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335001 B SCHOOIJMAKEN/HERSTEL 1 0 0 
3""...5002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335002 B SCHOOI.'MAKEN/HERSTEL 1 0 0 
335003 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335003 B SCHO~~KEN/HERSTEL l 0 0 
335004 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335004 B SCHOONMAKEN/HERSiEL 1 0 0 
335005 A INSPEI'-.11E 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335005 B SCHOONMAKEN/HERSTEL l 0 0 
335006 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335006 B SCHDON11AKEN/HERSTEL l 0 0 
335007 A INSPEh~IE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335007 B SCHOOIIMAKEN/HERSTEL 1 0 0 
335008 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
335008 B SCHOONMAKEN/HERSTEL l 0 0 



;ONDERHOUDADMINISTRATIE PROJEKT: WINKELS RAADHUISGRONDEN BUSSEM E010470 
n~ESTEK .ONDERHOUDSAKTIVITEIT .F.----- J A R EN--, t!AN.HATE- EEN KOSTEN--- K 0 S TEN RA 11 I N G ---
tKODE ,C.Q. INSPEKTIE .K.B5 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ,lJREN,RIAAL HDN TOTAAL. 19 19 . 19 19 19 
•========.=========--==============.=.===========- --- ------ --.====.=======.===.========.======.======.======.=;====.====== 
338009 A INSPEKTIE 400000000000000000000 
338009 B SCHOONI".AKEN/HERSffi 1 0 00 
34300! A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 1l 0 0 
343001 B BIJWERKEN/HERSTEL 1 0 0 
343002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
343002 B BIJWERKEN/fmTEL l 0 0 
343003 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
343003 B HERSTEL 1 0 0 
343004 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
343004 B HERSTEL 1 0 0 
343005 A INSPEKTIE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
343005.8 BIJWERKEN/HERSTEL 1 0 0 
411001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
411001 B HERSTEL CKITlVOEGEH 1 0 
411002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
411002 B HERSTEL CKITlVOEGEN 1 0 
421001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
421001 B HERSTEL/NAZORG 1 0 
421003 A INSPEKTIE 4 0 0 
421003 B HERSTEL 1 0 
441001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
441001 B HERSTEL 1 0 
461001 A INSPEKTIE 400000000000000000000 
461001 B HERSTEL 1 0 00 
471001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
471001 B BIJWERKEN 1 0 
471002 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
471002 B BIJWERKEN 1 0 
472003 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
472003 B BIJWERI<EN!l-ERSTEL 1 0 
540001 A INSPEKTIE 4 0 0 0 
540001 B HERSTEL 1 0 
540002 A JNS?Ek'TIE 4 0 0 0 
540002 B HERSTEL 1 0 

,,,,, END REPORT,,,,, 



.DATE 07 JUN 85 16:18:02 RID 2 07 JUN 85 PETER DAHS50607 PAG l 
, SERVICA 8. V. PROJEKT: WI~S RAADHUISSRONDEN BUSSUI'f F010472 
.INSPECTIELIJST INSPEKTEUR: 

' fKODE • DMSCHRYVING .I'!ATERIAAL TYPE 

DATlR1: 
, HOEVEELH • TE 
.AANTAL.EH.INSPECTEREN OP 

AKTIE 
GEEN WEL OPMERKING/TOELICHTING 

•==--=.===--====--==. --.. --=.=.===========--=.=.=.======--=====--= 
151001 BESTRATINS ACHTERZYDE llETOOEGELS 30X30XS 54.0 1'12 

a lrllt«ELS1 INCL.HEUINGB. OPSlUITFANDEN 28.0 111 
l EN [J'Sl.UITSANDEN 
t VERZAKKitEEN 

151~)2 BESTRATING CONTAI~~R- BETONTEGELS 30X:~XS 
f RUIKTEN 

• • 
• • 
' 
• • • 
1 

211002 WANDEN EN BALKEN .BUITEN T.P.G. B22,S 

213003 TREDEN TRAP ACHTERZYDE PREFAB B22, S 
WIM<ELS 

213004 LAmEH LAt{35 BOVENZYDE PREFAB B221S 
f LUIFELS EN ONDERDORPELS 

• 
221001 GE\RS TPV WINKELS, TRAP- 11.8, J BETONSTEEN, WIT 

f PE1ti.JIS EN CONT.RUII'ITEN FR1JOaiKD COATINS 

• • • 
221002 Bit,'}[NBlADEN SPOUWMUREN B2 LICHTBETON HODUUL, 9ct1 

• • • 
224005 KRI~OEBEN IN MET5aW. SABA TIOSIL + SILICONEN 

f EN KITVOEGEN RONDKOZYN. 

a 
224007 VENTILATIE ROOSTERS EN HARD ALIJI'IINIL!I1 

~ GATEN 
l 

l 

243002 PLATBALKLAGEN CONTAl- GESOiAAFD VUREHOUT 
l NERRUJI'ITE 
I 
259001 H~SKONSTRUKTIE LUIFEL GEI".oFFELD STAAL FE 360 

f 

l 

• • 
262001 ROCKGASAFVOER 

• 
LICHTBETON 

BREUK TEGEl..S 
28.0 t12 

700.0 112 

7 ST 

120.0 1'12 
16 ST 

VERZAKKINGEN 
BREI.n< TEGELS 

BESCHADIGING/DEKKING 
SCHEUREN 
KRIMPVOEGEN 

BESCHAD IGING/DEKI<l NG 
SQEUREN 

VOEGEN 

BESCHADIGINS/DEKKING 
773.0 1'12 

450.0 1'12 

21.0 1'11 

16 ST 

56.0 1'11 

SCHEUREN 
l'll.IIRJITSLAS 
VOEGWERK 

SCHEUREN 
I'!UI...RIJITSLAG 
VOEGWERK 

SCHEUREt4/LOSLA TEN 
VERVORMEN 

BESCHADIGING 
BEVESTIGING 
HOUTROT 

HOUTROT 
133.0 111 

174.0 111 

BESCHADIGINS/VERVUILING 
BEVESTIGING 
LEKKAGE 



.SERVICA B.V. 
I INSPECTIELIJST 

• 
fKODE I DMSCHRYVING 

PROJEKT: WINKELS RAADHUISGRG~DEN 8USSUM 
INSPEKTEUR: DATUM: 

FOl0472 

I MATER! AAL TYPE 
• OOEVEELH I TE 
.AANTAL.EH~INSPECTEREN OP 

AKTIE 
GEEN WEL (PMERKINS/TOELICHTING 

t==--==. ==========. ===========--=.==--=.==.============. =. ===.==========--======--=== 
t 
s 
• 
262002 OPBOIMLE.II(NTEN EN 

I TREI<l<APPEN BOVENDAKS 

s 
262003 ONTLurwHTIN6SPIJPEN 

t CONTAINERRUIMTE 

' • 
s 
• 

301001 BINNENDEURKOZIJNEN 

301003 BUITENKOZIJNEN 

• 
• t 
301004 EXPEDITIE- EN CON-

I TAitel~ 

• • 

PREFAB BETON 
6EI'IOFFELD METAAL 

PVC 

GEZET PLAATSTAAL l. 5 I"J1 

I'IERANTI, KlASSE SaECT 
AND BETTER 

MULTIPLEX, W.O. SCHOB-
PLATEN GEANOD. ALU. 1. Ot1l'f 

8 ST 

2 ST 

30 ST 

16 ST 

20 ST 

FUNKTIE/KWALITEI'r 
SCHEUREN 
KlAClfTEN 

BESCHADIGINS/CORROSIE 
~UREN 

BREUK/SCHEUREN 
BEVESTIGING/VERV~~ING 

BESCHADIGING 
HANG-EN SLUITWERK 

BESCHADIGING 
HAMJ-EN SLUITWERK 

BESCHADIGING 
BEVESTIGING ESPAGNOLET 

301005 KOZIJtEN COOAINER- tw 100, TIERt'IISCH VER- 3 ST 
1 RUIMTE 
• 
~ 

ZI~ 

311001 BRANDSCHOTTEN BOVEN trui..TIPLEX 1011M 
S WINKEL 
s 
s 
s 
311002 BEPLATING ONDERKANT /'1UI..TJPlEX 1BMI1 

a BALKON 1E VERDIEPING 

• • • 

125.0 111 

40.0 112 

323001 STALEN ffi!JRLEUNINGEN VERZINKT STALEN BUIS 3.0 111 
l LANGS TRAP ACHTERGEVEL 51X26/11'1 

• • 
32:.002 BALKONHEKKEN IN LUIFa SEI'IOFFELD STAAL 

• • 
335001 DAK.BEDEKKINS PLATTE l LAAGS APP GEMODIFI-

t DAKEN LUIFEL EN Y14 CEERD BITUMEN · 

s 

30.0 112 

102.0 1'12 

335002 lANGS DAKRANDEN EN KUNSTSTOF NASTIEKSTRD- 58.8 Hl 
t DOORBREKINGEN KEN MET CADlEERLAAG 
s 
• 

BESCHADIGING 
HANG-EN SLUITWERK 

BESCHADIGING 
KROMTREKKEN/SCHEUREN 
BEVESTISING 

llESCHADIGING 
KR[)11'REJ(l(EN/SCHEURfN 
BEVESTIGING 

BESCHADIGING/CORROSIE 
BEVESTIGING 

FESCHADIGIN6/CORROSIE 
BEVESTIGING 

SCHEUREN/BESCHADIGING 
lOODAANSLUITING 

SCHEL~EN/BESCHADIGING 
AANSLUITING DAKRAND 



.SERVICA B.V. 

.INSPECTIELIJSi 

• 

PROJEKT: WINKELS RAADHUlSGRONr-EN BUSSUM 
INSPEKTEUR: DATUI'I: 

.h'OEVEELH , TE 

F0ll1472 

• MiER I AAL TYPE .AANTAL. EH. INSPECTEREN OP 
AKTIE 

GEEN WEL OPMERKINS/TOELICHTING 
•==.==--=====. ===--======.===. =.==--=========.===.=.==--===== 
335003 DAKBEDE(XINS CONTAI-

~ ~RUIMTE 

* a 
335004 BELIXPBME 6EDm TEN 

f BEZIJDEH Yl4 

• 
' • 
' • 

335005 DAKRANDPROFIELEN 

l LAAGS ri'P SEMCDIFI
CEERD BITl.tiEN 

DREENBETIMEGElS 
30X30X40'1 

GOOFFELD ALIJMitHliM 

335006 DAKBEDN1'NE WONINGEN 2 LAAGS NEDAl"tClT 501".11 

• 
' 335007 BELOOPBAAE GEDEELTEN NEDAI'IAT SP-sPECIAL + 
t DAK ti:JNitlaEH DREENBETOHTESELS 

' • 
' 335008 DAKRANI.mJFIELEN DAK Al.lmiHII.R'f NDA 622 
f WONIN6E.I4 

• 
' 338009 Sl.ASROEüEPR[FiaEN GEMOFFELD STAAL 

• 
• 
343001 BUIZEN EN HU.PSTUKKEN PVC NEN 7016 

t PLATTE DAKEN 

' 
' 343002 DRAADBo:.ROOSiERS PLAT- zn« 
t TE DAKL~ 

• • 
J 

343003 HEMaWATERAFVOB ONDER- PVC 
J KANT GA:.ERIJ 1E VERD. 

• 
343004 HEMELWA~[~AFVOER VERTI- P~t 

J CAAL W:l. IA.IQNINGEN 

J 

32.0 1'12 

74.0 112 

34.4 /11 

SCHEUREN/BESCHADIGING 
LOODAANSLUITING 

WERKING DRAINAGE 
VLAKLIGGEN/BREL~ TEGELS 
BESCHADIGING DAKH'JID 

BEVESTIGING/AANSLUITING 
AANTASTING/SCHEUREN 

1100.0 1'12 
SCHEUREN/BESCHADIGING 
LOODAANSLUITING 

250.0 112 

268.0 111 

133.0 Kl 

10.0 tU 

WERKING DRAINAGE 
VLAKLIGGEN/BREUK TEGELS 
BESCHADIGit~ DAKHUID 

BEVESTIGING/AANSLUITING 
AANTASTINS/SCHE~N 

KROMTREKKEN/SCHEUREN 
BEVESTIGINS/AANSLUITING 
AANTASTINS/BESCHADIGING 

VERVUILINS 
· BEVESTIGING/AANSLUITING 

SCHE~EN/BI?.EUK 

10 ST · 

85.0 111 

200.0 /11 

VERVUILING 
BEVESTIGINS/AANSLUITINS 
~il~/FESCHADIGING 

BEVESTIGINS/AANSLUITING 
BREUK/BESCHADIGING 

BEVESTIGING/AANSLUITING 
BREUK/BESCHADIGING 

343005 P.AKGOTE~ WONINGEN PVC 65.0 111 

' 
• 
411001 TEGELVLO[~EN WC EN D.H.G. TEGELS 100XJOOMM 30.0 112 

VERWILINS 
BEVESTIGING/AANSLUITING 
FREUK/BESCHADIGING 



I SERVICA 8. v. 
• INSPECTIELIJST 
a 
JKODE .OMSCHRYVING 

PROJEKT: WIM<ELS RAADHUISDEN BUSSLtl 
INSPEKTEUR: DATLm: 

F010472 

.11A TER I AAL TYPE 
, HIJEVEEl.H • TE 
.AAHTAI...EH.INSPECTEREN OP 

AKTIE . 
GEEN WEL OPI'IERKINS/TOELICHTING 

~======.========================.==========--===--===--=====.====--=.==.-- --- - - - -======.===.===.=======================----=== 
a VOORPORTAAL TOILETUNIT lE SOORT 

' • • 
411002 TEGELWAADEN WC EN VOOR- GEGLAZUURDE WANDTE6El. 

a PORTAAL TOILETUNIT 150X150MM11E SOORT,WIT 

' 
' • 
' • 

421001 DEKVLOEREN TOILETUNITS ZAND-CEI1ENT 50 M1'f 

4210l13 BEVOORRADINGSSTROOK ACH- GIETASFALT 2LAAGS ONDER-
a TER WIM<ELS EN AANSLUI- PLAKT DERBIGUI11 ALU AF-
a TING WINKELPUIEN DEKPROFIEL BIJ OPSTAND 

• • 
441001 VERLAAGD PLAFOND TOILET- GIPSKARTON RIGIPS I« 

S UNITS 

• • 
461001 BEGLAZING LUIFEL DRAADGLAS l2Xl21111 

• • • 
471001 SCHILDERWERK HOUTEN BUI- 1 LAAG WIJZENOT1 fllT AN-

S 1"ENNlEllD lE5S 

• • 
471002 KDZIJ~~ CONTAINERRUIMTE SYSTEEM S-33 

• 
472003 P1.AFUNDS WC + VOORPOR- SYSTEEI1 S-18 ClATEXl 

a TAAL TOILETUNITS 

• 
540001 BESCHERHINS GASLEIDING GEMOFFELD GEZET PLAAT-

a AS S EN T CVERTICAALJ STAAL 

540002 GASLUIKEN ACHTERZIJDE GEMOFFELD GElET PLAAT-
S WINKELS STAAL 

• • ••••• END REPORT ••••• 

50.0 112 

30.0 112 

132.0 112 

26.0 112 

150.0 112 

5 ST 

3 ST 

26.0 112· 

6.0 Ml 

15 ST 

HECHTINS TEGELS 
BREUK/BESCHADIGINS TESaS 
scmJREN/LOSLATEN VOEGEN 

ff:CHTINS TEGELS 
BREUK/BESCHADIGING TEGELS 
SCHEUREN/LOSLATEN VOEGEN 

HECHTINS/BESCHADIGINS 
SCI-EUREN 

HECHTING/BESCHADIGING 
SCHEUREN 

BEVESTIGING/AANSLUITING 
SCHEUREN/.BESCHAD I GING 

BREIJ<IBESCiAD IGIM:i 
CORROSIE DAAAD6l.A5 
BEVESTIGINS GLASLATTEN 

Bl.ADDEREN/SMlJREN 
VERKI.E!JRING 

BlADDEREN/SMUREN 
YERl<LEURING 

BLADDEREN/SCHEUREN 
VERI<LEUR!N6 

BESCHADIGING/CORROSIE 
SCHEUREN/LEKKAGE 

BESCHAD I GI N6/CORROSJE 
BEVESTIGING 

r. 



Tabel 1 

(1-) 

(10) 
( 11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 

( 2-) 

( 20) 
( 21) 
( 22) 
( 23) 
( 24) 
( 25) 
( 26) 
( 27) 
( 28) 
( 29) 

ONDERBOUW 

bodemvoorzieningen t.b.v. gebouw 

vloeren op grondslAg 

funderingsconstructies 
paalfunderingen 

onderbouw 

BOVENBOUW 

buitenwanden 
binnenwanden 
vloeren, galerijen 
trappen, hellingen 

daken 
constructieve onderdelen anders dan ( 21) t/m ( 27) 
bovenbouw 

(3-) AFBOUW 

(30) 
( 31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
( 38) 
( 39) 

(4-) 

(40) 
( 41) 
( 42) 
(43) 
( 44) 
( 45) 
( 46) 
(47) 
(48) 
( 49) 

wandopeningen, buiten 
wandopeningen, binnen 
vloeropeningen 
balustrades, e.d. 

dakopeningen 
inbouwpakketten anders dan (31) t/m (37) 
afbouw 

AFWERKINGEN 

wandafwerkingen, buiten 
wandafwerkingen, binnen 
vloerafwerkingen 
trap- en hellingafwerkingen 
plafondafwerkingen 

dakafwerkingen 
afwerkingspekketten anders dan (41) t/m (47) 
afwerkingen 

(s-) INSTALLATIEVOORZIENINGEN 

( 50) 
( 51) 
( 52) 
( 53) 
( 54) 
( 55) 
( 56) 
( 57) 
( 58) 
( 59) 

warmte-opwekkingsvoorzieningen 
afvoervoorzieningen 
waterbehandelings- en distributievoorzieningen 
gasvoorzieningen 
koude-opwekkings- en distributievoorzieningen 
warmtedistributievoorzieningen 
luchtbehandelings- en distributievoorzieningen 
regelingsvoorzieningen 
installatievoorzieningen 

BIJLAGE 12 

Elementen 

(6-) INSTALLATIEVOORZIENINGEN 

(60) 
( 61) centrale elektrotechnische voorzieningen 
( 62) krachtstroomvoorzieningen 
( 63) verlichtingsvoorzieningen 
(64) communicatie- en gebouwbeheersvoorzieningen 
( 65) beveiligingsvoorzieningen 
( 66) transportvoorzieningen 
(67) 
(68) 
( 69) installatievoorzieningen 

(7-) VASTE INRICHTINGEN 

(70) 
( 71) vaste inrichting voor verkeersruimten 
( 72) vaste inrichting voor gebruiksruimten 
( 73) vaste keukenvoorzieningen 
( 74) vaste sanitaire voorzieningen 
( 75) vaste onderhoudsvoorzieningen 
( 76) vaste opslagvoorzieningen 
( 77) 
( 7à) 
( 79) vaste inrichtingen 

(8-) LOSSE INVENTARIS 

(80) 
(81) losse inventaris voor verkeersruimten 
(82) losse inventaris voor gebruiksruimten 
( 83) losse keukeninventaris 
(84) losse sanitaire inventaris 
( 85) losse schoonmaakinventaris 
( 86) losse opberginventaris 
( 87) 
(88) 
( 89) losse inventaris 

(9-) TERREIS 

( 90.1) bodemvoorzieningen t.b. v, terrein 
(90.2) opstallen 
(90.3) omheiningen 
(90.4) · terreinafwerking 
( 90. 5) terreininstallaties (werktuigkundig) 
(90.6) terreininstallaties (elektrotechnisch) 
( 90. 7) vaste terreininventaris 
(90.8) losse terreininventaris 
(90.9) terrein 

gereserveerd 



Tabel 2 Constructies 

A Administratieve bepalingen I Algemene worwaarden 

B Stut- en sloopwerk 

C Grondwerk 

D Helwerk 

E Betonwerk, ter plaatse gestort 

F Metselwerk 

G Constructies van (grote) prefab-onderdelen voor onderbouw en bovenbouw 

H Constructies van balken en profielen 

Leidingwerk 

J Draad- en netwerk 

K Isolatiewerk (warmte en geluld) 

L Baanvormige (dak)bedekkingen 

M Plaatwerk (metaal) 

N pverlappende constructies (golfplaten, pannen, leien e.d.) • 
0 

P Pleisterwerk 

0 

R Stijve platen 

S Tegelwerk 

T Baanvormige bekledingen (anders dan L) 

u ---
V Schilder- en beschermingawerk 

W Beplanting 

X Constructies van prefab-onderdelen (anders dan G en H) 
y 

z 

---- = gereserveerd 



Tabel 3 

a administratie (of algemeen) 
b materieel, gereedschappen 
c arbeid 
d 

gevormd materiaal e Urn o 

e NATUURSTEEN 
e 0 algemeen 
e 1 graniet, basalt 
e 2 marmer 
e 3 kalksteen (anders dan marmer) 
e 4 zandsteen 
e 5 leisteen 
e 6 
e 7 
e 8 
e 9 andere natuursteen 

f NIET GEBAKKEN KUNSTSTEEN 
f 0 algemeen 
f 1 kalk zandsteen 
f 2 betonsteen 
f 3 terrazzosteen 
f 4 gasbetonsteen 
f 5 Jichtbetonsteen 
f 6 asbestcementsteen 
f 7 gipssteen 
f 8 magnesietsteen 
t 9 andere niet gebakken kunststeen 

r• KLEI 
r 0 algemeen 
g 1 gedroogde steen 
r 2 gebakken steen 
g 3 geglazuurde gebakken steen 
g 4 
g 5 
g 6 wurvaste gebakken steen 
g 7 
g 8 
g 9 andere gebakken of gedroogde kunststenen 

h METAAL 
h 0 algemeen 
h 1 gietijzer 
h 2 staal 
h 3 staallegeringen: roestvrij staal e.d. 
h 4 aluminium, aluminiumlegeringen 
h 5 koper 
h 6 koperlegeringen: brons e.d. 
h 7 zink 
h 8 lood 
h 9 andere metalen: tin, chroom, nikkel en andere 

legeringen 

Produktiemiddelen 

I HOUT 
I 0 algemeen 
I 1 onbewerkt hout 
i 2 zacht hout 
i 3 hard hout 
i 4 gelamineerd hout 
i 5 houtfineer 
i 6 
i 7 
i 8 
i 9 andere houtmaterialen 

ORGANISCHE MATERIALEN 
0 algemeen 
1 houtvezels: hardboard . 
2 papier, karton 
3 plantaardige vezels: riet, stro 
4 
5 kurk 
6 dierlijke vezels: wol, leer 
7 spaanplaat 
8 hout wolcementplaat 
9 andere organische materialen 

k 

m ANORGANISCHE MATERIALEN 
m 0 algemeen 
m 1 minerale wol, glaswol, steenwol 
m 2 asbestwol 
m3 
m4 
m5 
m6 
m7 
m8 
m 9 andere anorganische materialen 

n KUNSTSTÖFFEN, RUBBERS 
n 0 algemeen 
n 1 asfalt 
n 2 geïmpregneerd papier en weefsel 
n 3 
n 4 linoleum 
n 5 rubbers 
n 6 kunststoffen 
n 7 geschuimde kunststoffen 
n 8 
n 9 andere kunststoffen 

o GLAS 

gereserveerd 



Tabel 3 (vervolg) 

ongevormd materiaal p t/m s 

p VULMATERIAAL 
p 0 algemeen 
p 1 natuurlijke stoffen: zand, klei, e.d. 
p 2 kunstmatige toeslagstoffen (zwaar) 
p 3 kunstmatige toeslagstoffen (licht) 
p 4 as 
p 5 spaanders 
p 6 poeder 
p 7 vezels 
p 8 ---~ 
p 9 andere vulmaterialen 

q KALK EN CEMENT, BINDMIDDELEN, MORTELS 
q 0 algemeen 
q 1 kalk 
q 2 cement 
q 3 andere hydraulische bindmiddelen 
q 4 mortels: kalkmortels, cementmortels 
q 5 terrazzomortels 
q 6 · cellenbetonmortel 
q 7 Jichtbetonmortel 
q 8 
q 9 andere kalk- en cementmortels 

r KLEI, GIPS, MAGNESIUI\I EN PLASTIC BIND-
llliDDELEN, lilORTELS 

r 0 algemeen 
r 1 kleimortel 
r 2 gipsmortel 
r 3 magnesium 
r 4 kunststof bindmiddelen, kunststof mortels 
r 5 
r 6 
r 7 
r 8 
r 9 andere bindmiddelen en mortels 

s BITUMEN 
s 0 algemeen 
s 1 asfalt, bitumen, teer 
s 2 
s 3 
s 4 mastiekasfalt 
s 5 bitumineuze mengsels (bitumen met steenslag, 

macadam, enz.) 
s 6 
s 7 
s 8 
s 9 andere bitumineuze ma!erlalen 

materialen naar functie I t/m w 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

. 
BEVESTJGINGS~IIDDELEN, VOEGMATERIALEN 
algemeen 
lasmaterialen 
soldeermaterialen 
kleefmiddelen 
voegvullingen, stopverf, kitten e.d. 

6 • spijkers. schroeven. bouten. ankers 
1 hang- en sluitwerk 
8 
9 andere bevestigingsmiddelen 

u BESCHERMENDE/EIGENSCHAP SEiNVLOEDENDE 
MATERIALEN 

u 0 algemeen 
u 1 roestwerende materialen 
u 2 katalysators, versnellers, vertragers 
u 3 beschermingsmiddelen tegen insekten, schimmels 

e.d. 
u 4 brandvertragende middelen 
u 5 oppervlaktebehandelingsmiddelen 
u 6 waterafstotende middelen 
u 7 
u 8 
u 9 andere beschermende/eigenschap beïnvloedende 

materialen en middelen 

v MATERIALEN VOOR VERVEN 

w OVERIGE MATERIALEN 
w 0 algemeen 
w 1 roestverwijderende stoffen 
w2 
w 3 brandstoffen: gas, vloeibaar, vast 
w 4 water 
w 5 zuren en basen 
w 6 mest, kunstmest 
w 1 reinigingsmiddelen, zeep, schuurmiddelen 
w8 
w 9 andere overige materialen 

x 

y 

z 

gereserveerd 



Standaard referentiebestek voor de woningbouw 
BIJLAGE 13 

Centrale Directie van de Volkshuisvesting 
• . 

Dl. Hs. Inhoud voorschriften omtrent uitvoering en bouwstoffen Bladzijde 

A 
10 geen voorschriften 
11 PEIL EN UITZETIEN A-11001 
12 GRONDWERK A-12001 
13 reserve 
14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE A-14001 
15 BESTRATING A-15001 
16 BEPLANTING A-16001 
17 TERREININVENTARIS A-17001 
18 reserve 
19 reserve 
20 HEIWERK A-20001 
21 BETONWERK A-21001 
22 METSELWERK A-22001 

bijlage A-22101 
23 SYSTEEMVLOEREN EN DAKPLATEN A-23001 
24 HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES A-24001 
25 METALEN DRAAGCONSTRUCTIES A-25001 
26 KANALEN A-26001 
27 reserve 
28 reserve 
29 reserve 
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN A-30001 
31 GEVELBEKLEDINGEN A-31001 
32 HOUTEN EN METALEN TRAPPEN EN HEKKEN A-32001 
33 DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN A-33001 
34 GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN A-34001 
35 NATUURSTEEN A-35001 
36 KUNSTSTEEN A-36001 
37 reserve 

' 38 reserve 
39 reserve 
40 STUKADOORWERK A-40001 
41 TEGELWERK A-41001 
42 DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN A-42001 
43 METAALWERKEN A-43001 
44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN A-44001 
45 BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING A-45001 
46 BEGLAZING A-46001 
47 SCHILDERWERK A-47001 
48 BEHANGWERK A-48001 
49 reserve 
50· reserve 
51 VUILAFVOERINSTALLATIE A-51001 
52 BINNENRIOLERING A-52001 
53 WATERINSTALLATIE EN SANITAIR A-53001 
54 GASINSTALLATIE A-54001 
55 reserve 
56 VERWARMINGSINSTALLATIE A-56001 
57 MECHANISCHE VENTILATIE A-57001 
58 reserve 
59 reserve 

Uitgave 1984 



tandaard referentiebestek voor de woningbouw 
entrale Directie van de Volkshuisvesting 

)I. Hs. Inhoud voorschriften omtrent uitvoering en bouwstoffen . 
. 

A 
60 reserve 
61 reserve 
62 reserve 
63 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
64 TELECOMMUNICATIE-INSTALLATIE 
65 reserve 
66 reserve 
67 LIFTINSTALLATIE 
68 VEILIGHEIDSI NSTALLA TIE 
69 reserve 
70 reserve 
71 reserve 
72 reserve 
73 reserve 
74 reserve 
75 reserve 
76 reserve 
77 reserve 
78 reserve 
79 reserve 
80 TIMMERWERKALGEMEEN EN VERDUURZAMING VAN HOUT 
81 ISOLATIES, DILATATIES EN VOEGVULLINGEN 
82 LOOD 
83 METAALCONSTRUCTIE EN SMEEDWERK 

. 

. 

.. _ 

. . -

-

Bladzijde 

. 

A-63001 
A-64001 ! .. 

'A-67001 
A-68001 

• -
A-80001 
A-81001 
A-82001 
A-83001 

Uitgave 1984 

- • . . 
-



MASTERPLAN STABU 

nr hoofdstuk: 

01 ONDERZOEK •••••••••••••••••••••••••••••••• 11 
02 STUT- EN SLOOPWERK ••••••••••••••••••••••• 11 
03 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN •••••••••••••••••• 11 
04 PEILEN EN HATEN •••••••••••••••••••••••••• 11 
05 HERSTEL- EN ONDERHOUDSWERK ••••••••••••••• 11 

11 GRONDWERK •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
12 fUNDERINGSWERK........................... 1 
1 J BETONWERK.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
14 METSEL- EN VOEGWERK •••••••••••••••••••••• 3 
15 TIMMERWERK ••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
16 HETAALCONSTRUCTIEWERK •••••••••••••••••••• 2 
17 NATUUR- EN KUNSTSTEENWERK •••••••••••••••• ~ 

21 GEVEL-,BINNENWAND- EN OAKVULLINGEN ••••••• 4 
22 GEVEL- EN BINNENWANDBEKLEDINGEN •••••••••• 4 
23 DAKBEDEKKINGEN EN DAKGOTEN ••••••••••••••• 8 
24 ISOLATIEWERK ••••••••••••••••••••••••••••• 8 

J1 SYSTEEHWANDEN,-PLAfONOS EN DEHDNT. VLOER. 
J2 INBOUWPAKKETTEN •••••••••••••••••••••••••• 
J3 HEKWERKEN,KLEIN MONTAGEWERK •••••••••••••• 
J4 HANG- EN SLUITWERK,KRAHERIJEN EN BEVEST.H 

12 
12 
2 
4 

41 TEGELWERK •••••••••••••••••••••••••••••••• l 
42 STUKADOORWERK •••••••••••••••••••••••••••• J 
43 DEKVLOEREN ••••••••••.•.••••••••••••.••••• J 

~1 BEGLAZINGEN ••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 
52 VPEGVULLINGEN •••••••••••••••••••••••••••• 
5J ~CHILDERWERK •••••••••••••••••••••••.••••• 
54 WAND- EN PLAfONDAFWERKING •••••••••••••••• 
55 STOffERING EN VLOERBEDEKKINGEN ••••••••••• 
56 INRICHTING .•••••••••••••••••••••••••••••• 

61 BINNENRIOLERING •••••••••••••••••••••••••• 
62 GASLEIDINGEN ••••••••••••••••••••••••••••• 
6J WATERLEIDING EN SAN. INST •••••••••••••••• 
64 BRANDBLUSINSTALLATIES •••••••••••••••••••• 
65 KLIMAATINSTALLATIES •••••••••••••••••••••• 
69 OVERIGE W-INSTALLATIES ••••••••••••••••••• 

6 
6 
10 
10 
12 
12 

7 
7 
7 
7 
5 
7 

71 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ••••••••••• 6 
72 BEDIENINGS-EN SIGNALERINGSINSTALLATIES •• 6 
7J BEVEILIGINGSINSTALLATIES ••••••••••••••••• 6 
74 COMMUNICATIE-INSTALLATIES •••••••••••••••• 6 
75 TRANSPORTINSTALLATIES •••••••••••••••••••• 1J 
79 OVERIGE E/T-INSTALLATIES ••••••••••••••••• 6/1J 

81 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE •••••••••••••• 
82 TERREINVERHARDINGEN •••••••••••••••••••••• 
8J GROENVOORZIENING ••••••••••••••••••••••••• 
84 TERREININRICHTING .••••••••••••••••••••••• 
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Par. 12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 
20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

31 

. 33 

·' 36 

37 

38 

38/7 

39 

40/1 

41 

43 

45 

48 

49 
50 

51 

Drooghouden-bouwput, bemalingswerk 

Grondwerk 

Heiwerk en andere dieptefunderingen 

Bekisting t.b.v. in het werk te storten beton 

Wapening t.b.v._ in het werk te storten beton 

In het werk te storten beton 

Elementen in vooraf vervaardigd beton. 

lw!etselwerk 

' 

~Bijlage 1: Richtlijnen voor beoordeling van schoon 
metselwerk 

Systeemvloeren-en gewapende dakplaten 

Staalconstructies 

Draagconstructies, vloeren en daken van hout 

Buitentimmerwerk 

Kozijnen, ramen en deuren (niet-standaard) van hout 

Kozijnen, ramen en deuren van staal 

Isolatie 

Dakbedekking in banen 

Lood, zink, koper, loodvervangende materialen 

Tegelwerk (keramische wand- en vloertegels) 

Natuursteep en kunststeen: Algemeen 

Natuursteen en kunststeen: Vloeren in specie 

Stukadoorswerk 

~Bijlage 1: Richtlijnen voor de oppervlakte-beoor-
deling van stukadoorswerk 

Vloerafwerking: Met cement gebonden dekvloeren 

Binnentimmerwerk 

Hang- en sluitwer~ 

Plafondsystemen 

Beglazing 

Voegdiohting, kitwerk 

Verfwerk 

Zonwering 

1 blz. 

2 blz. 

-··3 blz. 

2 blz. 

5 blz. 

6 blz. 

5 blz. 

5 blz. 

2 blz. 

2 blz. 

6 blz. 

5 blz. 

3 blz. 

3 blz. 

5 blz. 

2 blz. 

5 blz. 

2 blz. 

9 blz. 

4 blz. 

3 blz. 

5 blz. 

2 blz. 

5 blz. 

1 blz~ 

1 blz. 

1 blz. 

4 blz. 

2 blz. 

3 blz. 

1 blz. 



01.00 BG~EMVOCRZiEH:N~EN. 
r.s.v. GE~ow 

01.10 r.rondwwrt tb,. !wndwr;n& 

01.20 r.rondwerk tbv. bod~mafsl. 

01.30 verlar.inr. srondwat~r 

01.&0 peilen en uitzett~n 

01.50 

01.60 

01.10 

CLBO 

c;.s;: ~u:-:, 

02.00 Pl~~fUNjER1SGEN. 

02.10 pre!ab betonralan 
02 .u prefeb opzet era 

02.20 batonpaal r.rondr.avormd 

02.30 stalen palen 

02.&0 nr.ment palen 

02.50 boutr;n palen 

02.60 putten 

02.10 

02.80 

02.90 ov~rir. 

Ot.CIO FUNDERINGSKJNSTRUKTIES 

0&.10 funderinr.st.allen hout 

0&.20 !underinr.st.allan baton 

0&.30 wand~n beton 

Ot.tO I under i nr.~ ballen prefab 

04.50 staalkonslrukti~& 

C•. 6C mwtn1w~rk 

04.70 vochtb.ohandelin!, 

0&.1!0 

U4.9\l c.verir. 

05. 00 THREIN. 

05.10 ~o~.mvoorz. tbv. tarr~in 
05.11 ~phor.~n t~rrein 

05.20 bwstratinr.en 
05.21 twrru 

05. )0 !!Ht i ngen 
0~.)1 , .. tunm~rd 
05.32 r.~mHtwld 
05.33 prelab. 

05.&0 wr!&cheidinten 
05.41 ~e:k~er.~a1en • draad 
05.,2 tuinmu•rtjis metselwerk. 

05.50 tr~pp~n I he1lint~&nen 
C5.51 tu•r.tr•~pen 
"5.~2 hellint~aan 
C5.5l bcrdessen/veran~a·s 

05.60 tepla~tinten 

11.00 lCLC~P!EN. 

11.10 hc11ten kol,·mmwn 

11.20 &talen kolommen 

11.30 beton kolonn~n r.ntort 

11.10 beton t.oloanen prefab 

11.50 

11.60 

11.10 

1l .80 

:!.i-.: = .... r!& 

: J. c: •:.~nn. 
ll.l\1 vloerkonstrultia 
ll.ll on~~rslar."n 
13.12 balkleas 
13.13 r&VIIlinr. 
13.1& &C~wu,en 
l3.1S baltverzwar i nr. 
13.16 rer,11ls 

13.20 vloerbeschot 
1.!.21 v1cerd .. hn 
13.22 pl•t"n (op balk.laar.l 
13.73 asolot ia 

1).30 t••torte vl~erl~natrultles 
13.31 etonvloer~n·ba1ken 
13.37 be~onvloeren 
13.33 betonballen 
13. Ja isclatia mee r.estort 

13.a0 systaa~vlo~trenlbalt.en 
13.11 systee~v:oeren 
13.•2 profot balken 

13.50 vloerluiten 

13.60 

13.70 

13.80 

13.90 overir. 

15.00 71iAPPEN. 

15.10 traçton1truH ia 
15.11 torunlspi 1 
15.12 tredton 
15.13 a tootborden 
15 .lt wellatten 
15.15 op1euinr.en 

15.70 bordeasan . 
15.71 lenstrultie 
15.::12 buthot 
15.23 isolatie ' 

15.30 vluchttrappen 

15.&0 leunlr.t~n totaal 
!~.&l ~~~t~:ar.k•n 
~~~·~ !•-rE-:s 
:~6 .... ~ :~..;r.!r,s,fn 

zs.s.:: t~a;::. .. u.~n 

1S.60 afwerk in& 
15.61 afw. onc!Hzijde 
15.62 a!W, bOVIInZiJd8 
1S.63 afw.trapr.aten 
15 .b. plinten 

15.70 

15.90 over i& 

16.00 GEVELS. 

16.10 r,evelwand 
16.11 metselw~rl 
l6 .12 s;>ouwisolat ia 
16.1) too•t11rs 
16.14 r,ev~tlanlara 

16.20 pui~n/r.evelwand bout 
lb.2l post~anel~n 

16.30 randvoorzi~ninr.an 
16.31 latei~n 
11>.32 dorpwls 
16.33 loodlzinkwr;rk 
16.3a muurafdelprofia1 

16.&0 atwarkinr.en 
l6 .al voe~wvrl 
16.&2 p1e1sterwe~k 
16.43 ei~rliJatan 
16.11 isolatie (buiten) 1----------------4 l6. &5 bekled i nr. en 

1&.00 DAKEN. 

1&.10 kapt.onstrulties 
H .11 spanten 
14.12 muurplaten 
1&.13 r,ordtnr,en/~allen 
11.14 scheu,en 
1&.15 heel/tilkepers 
1•.16 aporen 
1•.17 ravelinr.en/elapers 
)1.18 ruiters 

1&.70 dak.,lak. 
1•.71 beschot/platen 
11.:<2 tan~~ls 
1•. 2 3 pan. at U.n 
1&.2& ••o1atieslfo1i"s 
1&.25 dakbed .. t.kinr. 
14.26 ~ollast 

1&.30 rand•:werkin& 
14.31 dol:trim 
la.):/ v~r•t~n ~.d. 
)a.)) windv.r.nij~ls~a~"n 
!t.34 ~·sti~k~ctrot~n 
!&.3S tJ,.iboord"n 

l•. 60 daltoten 
1•.•1 r.~otkonstr~kti•s 
1&.62 r.~otbcd"'" 
;a.a3 binne~bo .. iboord !•.•• t~it.~bo~iboard 
;a.aS tjota:werkint 

:a.SO d•kdoor~r•kinten 
la.S1 ~üran ... n 
1&.~2 lichtlo~p.,1s 
!&.SJ vluch~~ .. t~n 

]&.60 dalt .. rras$eo 

1•.70 dalkap.,ll•n 
Ja.11 kons~rukt;a 
ll.12 ram~n 
ll. 7) zijwanten 
1&.71 dalb~~~kkint 
]a.7S randa!w"r~int 
14./b Jo~dizink~~rk 

14.80 

16.16 dilatatiavoe& 

16.50 r&men + kozijnen 
16.51 raamlozijnen 
lá.52 ramen 
16. Sl h&.s wert. 
16.54 tochtwerin& 
16.S5 watarlerinr. 
16.56 r.laslatten 
16.51 ventilatievoorz. 
16.58 aftimm~rinr. b~itan 

16.60 deuren t.lozijnen 
1&.61 deurkoZIJnen 
16.62 deuren 
16.6) H&.S werk 
l6.b• tochtwerjnr. 
16.65 waterkerint 
1b.bb tlnlatUn 
16.67 v~tntilatievoorz. 
16.b8 •I tinv•~>•rinr. buiten 

16.70 tiiVwlb~handwlin& 
lb. 7l rw1n1~~n 
lb.72 door~1mond wocht 

16.80 

H.90 overi& 

17.10 lenstruktie 
J7.ll konstruktie horiz. 
11.1~ konst~uktle '~rt. 
11.13 lonsol~s • 

l 7. 70 
11.21 
11.71 
l I. 13 
11. 24 
11. ~~ 

plaat/bak 
beschot 
isolatie 
b"'dük.i nt 
~al last 
a!wcrlin& on~wrzijde 

11.30 •lwwrklntwn 
11.31 
11.;2 rande!wwrlint 
]I. j) 
11.34 boe,l;oord"n 
17.3~ aiLC\tllwrlnt 

J 7. oO 

l1.~u h .. H.n 

11. tO 
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21.00 SCHEIDINGEN. 

21.10 wand,lat 
21.11 metae1~ert 
21.12 pa11elan 

71.20 puien 

71.30 randvoorzianin&•n 
21.31 lateien 
21.32 portaalkonstruktie 

71.&0 montar.ewanden 
71.&1 &tij1/re&elwert 
21.&2 beplatinr. 
21.&) isolatie 

:l.SO r~n en loz!Jn•• 

;t.t~ d•~r•" ·~ t~aij~•w 

:t::~ ~=~~!~···'" 
~l.OJ h'-• wwrt 
21.6& dorpels 
71.65 tochtwerin& 
21.66 tla&latten 

:11.10 

71.80 

21.90 OYiirir, 

22.00 ~ANDAf~ER[!NG. 

22.10 p1aatafwe~tin& 
n .11 r,;,r,a1werk 
:n.12 beplatinr. 
72.13 isolatie 

2/.20 
22.21 
22.22 
22.23 
22.24 
<!::1.25 

etucadoorawerk 
blauw pleiatarwert. 
wit pleiaterwwrk 
schuurwerk. 
sierpleisters 
raaplaar. 

72.30 waterlerende wandarw. 
22.31 tetelwerk . 
72.32 lunststolweet 

n.•o artiiiVIarlnt•n • 2::1.4) beletlatten 
22.42 toplat ten 
7::1.&3 kantHulken 

::17.50 vensterbanten 

27.60 

::17.70 

::17.80 

22.90 over!r. 

~3.00 VLOERAfWER[lNGEX. 

23.10 
73.11 
23.12 
23.13 
73 .la 
73.15 
73.16 

73.20 
23.21 
73.22 
23.2) 
13.24 
73.25 
ZJ.28 

73.)0 
l3. 31 
23.32 
13. 3) 
13.34 
13.35 
13. 3b 

73. &0 

~). ~0 
23. ~ 1 
2). 52 

13.60 

2). 70 

23.80 

waterterende w1oara!w. 
te& al werk 
unitairplint 
kunststofwerk 
terrazzo 
litvovten 
prvfab. douchebalivloer 

niet watert.. wloarafw. 
ter.elwert. 
p1tntter,els 
k.unstatolafwerlintan 
li t voer."n 
matten ~n ~anden 
o1illbllhandelin& hout 

ni~t woterk.. inbouwvlo~ 
uitvlakloar. I platen 
sche&r.~n 
Cllit&~l5 
uolotia 
sam.nr.~stalde ploten 
cwmen[dekvloeron 

p1int"n 

inbouwvloer douche 
beton op profielplaat 
platen op acha&r.~n 

73.90 overir. 



~·. 00 PLAFONDS. 

~ •• 10 plarondtonatruttle 
1•.11 plarondban&~rs 
1•.12 rachels 
2•.13 ~laatarvertln& 
7t.U uolatle 

1&.20 SJsteeaplaronda . 
Je,)O atucarwertin& 

~&.40 randafvertln& 

Ie. SO t.oorH ja tu 

.'&,60 

1•.10 

'•.BO 

'•.90 Of&ri& 

~:.oo lEUlENS I lASTE». 

!i.10 teutenblok 
~!.11 aanrechtbladen 
••.12 onderlaaten 
11.13 bo•ent.asten 

:::.20 
11.21 
! 1,22 
!'.23 
2 I .21 
•;,25 
!1 .26 

losse tuten 
banr.t.as ten 
hr.lasten 
banr.tler.t.uten 
aetert.asten 
vert.tuten 
posttasten 

?7.30 t.aat•oorzienin&en 
!1.31 laltplanten 
1'.31 t.utrc.eden 
71,33 .. tert.astscbotten 

11.&0 

?7. 50 

1:.60 

!I. 70 

·7.80 

>7,90 overi& 

'5.00 GLAS/SCHILOERW.BINNEN 

~bele ... nten •rij 

12.00 W&iftTE INSTALLATIES. 

12.10 waralebron 
12.11 C.Y.tetel 
&2.12 c.Y.baard 
12.13 coabi toeatel 
12.11 atada•ervarain& 
&2 .15 isolatie 

&2.20 waraletransport 
12.21 leidinten 
12.22 •erbindinten 
42.23 
12.24 
12.25 isolatie 

12.30 varale aCtlCte 
&2.31 radiatoren 
&2. 32 lucbt 
&2.33 leidin&en 
42.3& 
&2. 35 isolatie 

&2.&0 

&2.50 

12.60 

52.00 WAT~RlNSJALLATlES. 

57.10 aansl. wonln& 
~2.11 atij&1eidint~n 
~2.12 watermeters 

52.20 aanal. apparaten 
S2.2l aanal. warmwatertoestel 

~2.30 
~2.31 
52.31 
5~.33 
52.3& 
5:.!.35 
S2.36 
~2.37 

unal. unitair 
wastafel • traan • aansl. 
tootst~~nt.raan • aansl. 
badt.uip • lranén • aan•l. 
douch•tarnituur • aanal. 
v.c.-combi • aan1l 
wasautomaat aan&l. 
taplranen 

52.&0 waterleidin~ 
52.&1 warmwaterlesdint 
52.42 t.oudwaterleidin& 

S2.50 nattecellen 
52.Sl lsbines 

52.60 isolatie 

52.70 bouvtundi&e voorz. 

S2.80 aansl. op openbaar net 

52.90 over!& 

~4.00 HE~ELWATEFAfVOEREN. 

1----------------151.10 r.ootbet.ledinr. 
15.00 AFZUIGING. 

&2.70 bouwt.undi&e Yoorz. 

12.80 aanal. op openbaar net 

12.90 onri& 

&5.10 scboorateen binnen 
&5.11 scboorsteenaantela 
15.12 niabunen 
&5.13 ront.t.analen binnen 

&5.20 untilatie 
15.21 accessoires 
&5.22 ••ntilatiet.analen 
&5.23 dat.doorYoeren 
15.2& .. chaniach a!zui&-

apparaat 

&5.30 rool&aaa!•oer 
&5.31 accessoir•• 
15.32 roola!Yoert.analen 
15.33 datdoorvoeren 

&5.10 

&5.50 achoorstenen buiten 
&5.51 rooktanalen buiten 
&5.52 Yoer,vert. 
&5.53 lood/zint.v~rt 

&5.60 iaolatle 

&5.70 bouwlundir.e Yoorz. 

&5.80 

&5.90 oteri& 

5&.20 hulpstutten 
5&.21 t.iezelbat.t.en 
51.22 verr.aarbat.t.en 
5&.23 balkondoorvoeren 

S4.30 randaCvertin& 

5&.&0 h.v.a. pijpen 

51.50 aansluitinten 
5&.51 aansl. rioierint 
5&.52 rer.enputten 

5&.60 isolatie 

51.70 bouvt.undir.e voorz. 

51.80 aansl. op openbaar net 

54.90 overi& 

55.00 RIOLERINGEN. 

S5.l0 vert.l~idin& 
~5.11 &tandleidin& 
55.12 ont&pannin& 

55.20 hor. leidin& 
55.21 &~m. riol&rsnt 
SS.22 aanal. riool 

•--------------1 SS. JO .. ss. 31 
aCvoer unitair 
arv. vaste.,fel 
afv. tootsteen 
aCv. badkuip 
a!v douche 

51.00 GLSINSTALI.&TIES. 

51.10 aansl. wonint 
51.11 atij&leidinten 
Sl.l2 &uaeters 

S1.20 aanal. ap~araten 
51.21 v.vatertoestel • aan&l. 
Sl.22 aansluitin& c.Y. 

51.30 

51.&0 &asleidin~en 

Sl.SO afsluiters 

51.60 isolati" 

Sl.70 bouwt.undite voorz. 

Sl.80 aansl. op openbaar net 

51.90 oteri& 

~5.32 
55.33 
S5.34 
SS.35 
S5.36 
~5.37 

arv. v.c. 
af•. wasautomaat 
afv. natte cellen 

SS.&O hulpstult.en 

55.50 

S5.60 isolatie 

S~.10 bouwtundi&~ voorz. 

~S.80 aan&l. op op•nbaar net 

55.90 cverit 

62.00 ELEKTRA. 

62.10 aansl. wonin& 
~------------------------------------------~~2.11 &tij&leidin&~n 

~2.12 elek[ram~ters 
b2.1J aardint 

~2.20 aansl. apparat~n 
b2.21 boiler • aansl. 
~2.22 aansl. c,,, 

62.30 lontat.td~z~n 

~2.&0 
c2.•1 
c2.42 
ó2.&3 
~2.u 

l"idintwHt. 
pij p~n 
bedradint 

loze leidint"n 

ó1.SO div. armaturen 

~1.b0 isolati" 

b~.10 bo~wtundite vcorz. 

c1.t0 aansl. o; op"~~aar n~t 

b2.'JO overir, 

6&.00 P. T. T. 

subelementen Yrij 

67.00 C.t.V. 

subelementen Yrij 

!1:00 NIET-TIJDGEBONDEN 
80L~PLAATSKOST!N 

81.10 
81.11 
81.12 
81.13 
81.1& 
81.15 
81.16 

bouwplaats lnrichtln& 
transportmaterieel 
montate/d~monta&e t.eten 

• I • tranen 
• I • stei&ers 
• I • omheinsten 

aanal. PTT GAS ELElTRA 

81.20 bouwplaats uitrustint 
81.21 hulpsto!len 
81.22 t.lesn &~reed•chap 
81.23 huur t.ontain~r• 

81.30 diterse onderz.teurlnten 
81.31 matwriaalt.eurint 
81.32 bod~monderzc.~t. 

81.&0 bouvrisico/eatra toaten 
81.41 winterbc.uw 
81.12 r•&~ntwinddicht•at.en 
81.&3 verzet.erint~n niet tijd&eb 

81.50 oplever in& 
81.51 eerste opleverln& 
81.52 tv~ede opleverin& 

81.60 

81.70 

81.80 

81.90 overi& 

82.00 TIJDGEBONDEN 
BOUWPLAATS KOSTEN 

8?.10 huurLatschr. materieel 
82.11 transportmiddelen 
8?.17 vert.tui&~n/install. overi& 
82.13 letentloodsen 
82.11 omheinint bouwplaats 
82.15 steir.ermateriaal 

81.20 verbruit. en onderhoud 
82.21 onderhoud transport 
87.22 ,overi&e wert.tuir.en 
82.23 verbruit.s tosten 
82.2& omheinint en veilitheid 

82.30 or&anisatie en uitYoerln& 
82.31 uitYoerders/ass. eet 
82.32 bevalen bouwplaats 
87.33 t.eetbedi"nin& 
82.3& transport op bouwplaat• 
82.35 laden en lossen 
82.36 opruimen/schoonb.terrein 

82.&0 risicod~t.tin&lverwerYin& 
81.&1 precario 
Oi.•2 h"1P aan dvrden 
81.•3 ·~rz~lerint tijd&~b. 
8?.•• bant.r.arant•~• 

82. eu 
61. 1U 

s~.eo 



VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN HET INFORMATIESYSTEEM. 

- Basis gegevens - Materiaal/Onderdeel 
- Rapporteur 
- Datum rapportage 

!.Algemene gegevens - Welk projekt? 

2.Eigenschappen/ 
Samenstelling 

3.Funktie-eisen/ 
-verwachtingen 

- Wie was onderaannemer/ 
leverancier? 

- Is er een attest of cer
tificaat afgegeven? 

- Op welke plaats is het 
projekt toegepast? 

- In welke hoeveelheid? 
- Afmetingen? 

In welke detaillering? 
(evt. detailschets) 

- Welke literatuurbronnen? 
- Welke gegevens zijn be-

kend over: 
- Chem. samenstelling 
- Kleur 
- Hardheid 
- Slijtvastheid 
- Oppervlaktebehan-

deling 
- Weerbestendigheid 
- Hechting 
- Gedrag bij brand 
- Overig. 

- Welke funktie(s) vervult 
het materiaal/onderdeel? 

- Zijn er voorschriften 
m.b.t.de uitvoering te 
geven of gegeven? 

- Zijn er normen of kwali
teitseisen te geven of 
gegeven? 

- Hoe kan de funktiever
vulling of kwaliteit ge
meten worden? 

BIJLAGE 17 

Bitumineuze dakbedekking 
E.J. Postma 
11-06-1985 

I 
vele o.a. Mastum, Erdo, 
Swindak, Renofelt 
BDA-certificaat, KOMQ-attest 
NEDACO-certificaat 
I 

I 
I 
zie o.a. VENEDAK 

zie Aanhangsel 

zeer gevarieerd 
zwart/grijs 
nvt 
afh. van leislagvoorziening 
evt. afdekken met grind 

oppassen voor UV-straling 
afhankelijk van bevestiging 
vloeit weg/uit 

waterdichtheid, winddichtheid 

o.a. Vebidak/Dumebo 1977 
en Vebidak 1976 

NEN 3881-3884,3891-3893,3900, 
3914-3920; Kwaliteitsregele
ment VENEDAK 
DIN 52123; NEN 3920; NEN 3948 



------------------------------------------

4.Invloeds 
factoren 

S.Gewicht 
Invloeds
factoren 

6.Combinaties 
van invloeds
factoren 

- Welke intrinsieke factoren 
beïnvloeden de funktiever
vulling en/of kwaliteit? 

a. detaillering 
b. aansluiting van onderdelen. 
c. uitvoering 
d. overig 
- Welke externe factoren? 
a. klimaat 
b. gebruik 
c. omgeving 
d. overig 

Welke factoren zijn belang
rijk? 

- Welke factoren zijn minder 
belangrijk? 

- Welke combinaties van in
factoren zijn denkbaar of 
regelmatig voorkomend? 

- Welke combinaties zijn be
langrijk? 

].Opgetreden/ -Zijn er problemen geweest? 
te verwachten Zo ja, welke? 
problemen 

8.0plossingen 
of preven
tieve maat
regelen 

- Zijn er problemen te ver
wachten? 
Zo ja, welke? 

- Welke oplossingen zijn in 
het verleden aangedragen? 

- Welke andere mogelijkhe
den zijn denkbaar? 

- Welke preventieve maatre
gelen kunnen worden geno
men? 

9.Afwegen voor-- Wat zijn de voordelen van 
en nadelen bepaalde oplossingen? 

- Wat zijn de nadelen van 
bepaalde oplossingen? 

1/2/3-laags,lood,warm/koud dak 
isolatie,stuiknaden daktrim 
overlapnaden, mech.beschadig. 

temperatuur,storm,vocht 
veel/weinig belopen,drainage 
oneigenl/ruw gebruik,chemical. 

kwaliteit dakbed.,1/2/3-laags 
isolatie,uitvoering 
losse overlap indien 2/3-laags 
storm (opm. afh. situatie) 

1-laags+slechte kwal+slechte 
aansluiting+losse overlap 

temperatuur+veel belopen+ on
eigenlijk/ruw gebruik 

JA/~ 
wateraccumulatie, scheuren/los
laten dakhuid,inwend.condens., 
blazen,plooien 

JA/y,E'( 

chem.aantasting,zure regen 
zouten 
goede kwal.dakbed.,meer-laags 
aandacht voor uitvoering 

aanbrengen afwerklaag van lei
slag of fijn grind 

partieel kleven,dak niet toe
gankelijk,ballast iggv storm 

afh. specifiek geval 

afh. specifiek geval 



lO.Is keuze be
paald of te 
bepalen 

!!.Benodigde ge
gevens uit on
derzoek en/of 
advies 

Zijn er voldoende gege
vens 
Zo ja, naar punt 13. 
Zo nee, naar punt 11. 

Welke gegevens zijn nog 
nodig? 

- Moeten deze gegevens 
worden verkregen uit: 
a) Eigen onderzoek, 

Zo ja, hoe? 
b) Extern onderzoek, 

Zo ja, hoe en bij wie? 
c) Advies inwinning bij 

specialist? 

12.Resultaat of - Wat zijn de resultaten 
advies en even- van onderzoek en/of ad
tuele praktijk- vies? 
toepassing - Hoe kunnen deze resul-

13.Praktijkgevol
gen op korte 
en/of lange 
termijn 

taten vertaald worden 
in de praktijk? 

- Wat zijn mogelijke ge
volgen in de praktijk 
van de gekozen oplos
sing? 

- Wat kan hieruit geleerd 
worden? 
a) Eigenschappen. 
b) Invloedsfactoren. 
c) Overig. 

14.0nderhouds- - Welke onderhoudsactivi-
voorschriften- teiten zijn te ver-
verwachting wachten en hoe vaak? 

- Zijn er onderbaudsvoor
schriften te geven of 
gegeven door: 
a) Aannemer zelf, 

Zo ja, welke? 
b) Onderaannemer, 

Zo ja, welke? 
c) Een ander, 

Zo ja door wie en 
welke? 

- Schatting van de 
kosten? 
a) arbeid 
b) materiaal 
c) materieel. 

JA/NEE 

JA/NEE 

JA/NEE 

JA/NEE 

tijdig herstellen beschadig. 
lxper3à4jr behandeling 

~NEE 

JA/~ 
jaarlijks inspekteren 

fi/NEE 



15.Inspektie
richtlijnen. 

16.Suggesties 
~ garan
ties 

- Is regelmatige inspek
tie raadzaam? 
Zo ja, hoe vaak? 

- Waarop moet worden ge
inspekteerd? 

- Welke hulpmiddelen 
zijn nodig? 

- Welke kosten? 
a) arbeid 
b) materiaal 
c) materieel 

- Zijn er garanties 
afgegeven door: 
a) aannemer, 

Zo ja, welke? 
b) onderaannemer, 

Zo ja, welke? 
c) leverancier, 

Zo ja, welke? 
- Welke gegevens kun

nen/moeten worden 
opgenomen? 
a) eigenschappen 

b) invloedsfacto
ren 

c) specifieke pro
blemen 

d) overig 
- Wat moet worden 

uitgesloten? 

- Wat is de maximale 
garantietermijn? 

- Welk voorstel voor 
af te geven garan
tie?(evt. bijlage) 

17. Codering en -Welke code heeft 
opslaan in ar- het materiaal/ander-
ehief deel (Q en Q)? 

- Welke bijlagen zit
ten er bij deze 
lijst? 

JA/JfK'" 

1x per 2jaar 
gebreken in de afdeklaag 
scheuren/gaten i.d.dakhuid 
hark, mes 

JA/)M!;É 
zie databestand 
JA~ 
zie databestand 

~NEE 

waterdichth.,blazen,plooien 

storm 

gebreken in de onderliggen
de dakkonstruktie 

gevolgschade,ruw/oneig.gebr. 
wind meer dan 20m/s 

indien verzek.10jaar, 
anders 3jaar 
zie aanhangsel 2 

14.74 

literatuurlijst+garantie 



Aanhangsel 1 bij Case I: Bitumineuze dakbedekking 

LITERATUURLIJST 

I-1 VENEDAK; 'Kwaliteitseisen VENEDAK'; Scherpenzeel, mei 1985 

I-2 Lavrijssen,J.; 'Bouwfysische aspekten bij geisoleerde daken'; 
Toespraak op Dak-sysmposium: Bitumineuze warmdakkonstruktie; 
Amsterdam, 9 mei 1984 

I-3 Stichting Bouwresearch; 'Keuzetabellen bitumineuze dakbedek
kingen'; Rotterdam, rapport nr 73, 1980 

I-4 VENEDAK; 'Aanbevolen dakbedekkingsconstructies'; Scherpenzeel, 
februari 1983 

I-5 Stichting Bouwresearch; 'Keuzetabellen bitumineuze dakbedek
kingen, Deel 2'; Den Haag, Kluwer, rapport nr 95, 1984 

I-6 Stichting Bouwresearch; 'Praktijkproblemen met platte daken'; 
Rotterdam, rapport nr 15-4, 1984 

I-7 Renofelt bv; 'Voor duurzame bescherming'; Purmerend 

I-8 'Verzameling voorschriften, eisen, normen e.d. betreffende 
daken'; Rotterdam, Bouwcentrum, rapport nr 6080, 1980, 
deel I t/m VI 



Aanhangsel 2 bij Case I: Bitumineuze dakbedekking 

G A R A N T I E V E R K L A R I N G 

Opdrachtgever: 
Opdrachtnemer: (aannemer) 
Werk: 
Besteknr: 
Onderdeel: de bitumineuze dakbedekking 

Ondergetekende, (aannemer) te 
aannemer van bovengenoemd werk, garandeert opdrachtgever ten be-
hoeve van bovenvermeld onderdeel vanaf 19 (zijnde de da-
tum van oplevering) gedurende een periode van 3 jaar 

- de waterdichtheid van de bitumineuze dakbedekking 

Op deze garantie zijn de Algemene garantiebepalingen 1 t/m 6 van 
toepassing. 

(plaats) 
(datum) 

(aannemer) 
(handtekening) 

(naam ondertekenaar/ 
bestuurder) 



ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN HET BETREKKING OP HET WERK: 

datum oplevering: 

ten behoeve van materialen en konstrukties, genoemd in punt 7. 

1. Door deze garantie op de in punt 7. genoemde koostruktics en m~tp

rialen worden gedekt nlle voorkomende gebreken, welke kennelijk tè 

wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid of gebrekkige uit

voering. 

2. Onderg~~ekende zal op de eerste schriftelijke aanzegging zo spoedig 

mogelijk alle binnen de garantieperiode geconstateerde gebreken voor 
I 

eigen rekening herstellen op punten, waarvoor garantie is afgegeven. 

3. In geval van herstel of vervanging.door of namens ondergetekende 

dient de opdrachtgever alle haar ten dienste staande faciliteiten 

kosteloos ter beschikking te stellen. 

4. De garantie vervalt indien zonder toestemming van ondergetekende 

vervangings- of herstelwerkzaamlieden worden (of zijn) verricht door .· 
opdrachtgever of derden. 

5. Buiten de garantie vallen: 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van normnlc 

slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, onvoldoende of o~

juist onderhoud, niet of niet juist naleven van verstrekt!? >'e

bruiks- of onderhoudsvoorschriftcn. of nnrJerszins tf' wij tPn ;: ij n 

aan een handelen of nalate:1 van de opdrachtgever of derriL·n, 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van \-.'t'rk:::1.1r:ht'<lct:, 

die niet door of in opdracht van ondergetekende zijn uirr,cvo.~:d, 

* 

* 

direkte of indirekte bedrijfs- of gevolgschade, 

schades ten gevolge van force majeure (zoals b.v. brand, mneJ~il

lige beschadigingen, storm, etc.). 

./Z 

---..-------·· -··-



(vervolg ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN) 

6. Ondergetekende kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 

ten gevolge van vormverandering in- of bezwijken van bouwkundige 

konstrukties, waarvoor ondergetekende niet konstruktief of uit

voeringstechnisch verantwoordelijk is geweest bij de realisatie 

van het werk. 

7. Garantie wordt door ondergetekende afgegeven op: 

2. 
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1. 

2. 

2. 1 

2.1.1. 

PROBLEEM EN AANPAK 

Dit rapport is het vervolg op het vooronderzoek 
ref. W.Burgler/gr/1506, dd. 01-02-1985 inzake het 
relatief doffe oppervlak van de Jura-vloer te 
Oosterhof. 

Achtereenvolgens zal worden nagegaan, wat de oor
zaken kunnen zijn van de huidige dofheid en wat de 

mogelijkheden zijn om deze dofheid te vermin
deren. 

OORZAKEN 

Hierna zullen een aantal invloedsfactoren worden ge
noemd, die oorzaak kunnen zijn geweest van de 
huid~ge dofhe~d van de Juravloer. 

INVLOEDSFACTOREN 

Eigenschappen Jura 

Chemische samenstelling. 
Jura is een kalksteen, die behoort tot de groep van 
sediment of afzett~ngsgesteenten (zie bijlage 2 en 3) 
Kalksteen is opgebouwd uit CaC03(w~t), dat is 
verontreinigd met diverse metaalzouten . 
Dit CaC03 heeft de e~genschap, dat het niet bestand is 
tegen zuren of (koolzuurhoudend) water. 
Het lost nl. op volgens: 
CaC03 + C02 + H20 - Ca (HC03)2 

oplosbaar zout 
Marmer is op dit punt vergelijkbaar met Jura, aangez~en 
het eveneens is opgebouwd uit CaC03. Marmer is echter 
kristallijn van opbouw terwijl Jura dat niet is. 

Porositeit 
Twee belangrijke eigenschappen om de porositeit te 
kunnen bepalen zijn het por~énvolume ("wahre Porosität) 
en de waterabsorpt~ecoefficient ("scheinbare Porosit~t") 
Een vergeliJking zal worden gemaakt met de groep der 
"Dichte (feste) Kalksteine und Dolomite" volgens DIN 52100 
(biJlage 17) U~t biJlage 4 bliJkt, dat Jura een poriënvolume 
van 0,5 - 2,0Z heeft (overeenkomstlg DIN 52100) Uit blJlage 5 
volgt vervolgens de waterabsorpt~ecoefflcient: 

Jura grau 1,3 gewtchts-z 3,4 volume-Z 
·o~chte Kalkste~ne· 0,2- 06, • 0,4 - 1,8 



BREDERO §@@W @ 

In vergelijking tot marmer (aldus behorend tot de 
groep der "Dichte Kalksteine") heeft Jura een hogere 
porositeit, die Jura gevoeliger maakt voor aantasting 
door water en zuur dan marmer. 

Hardheid 
Oe hardheid van een materiaal bepaalt de mate van 
gevoeligheid voor krassen 1n een materiaal. Deze hard
heid kan worden aangegeven op de hardheidsschaal (1-10) 
volgens Mohs (blJlage 6, blz. 241. die is gebaseerd op 
het principe: 
een harder mater1aal veroorzaakt krassen in een mlnder 
hard mater1aal. 
Volgens Mohs is de hardheid van resp. Jura marmer, staal en 
zand (zie biJlage 2, 4): Jura 2,8- 4,8 

Marmer 
Staal 

3,7 - 4,3 
6 

zand 7 
Uit deze relatief lage hardheld van Jura bl1jkt de 
gevoeligheid voor krassen. 
Ter vergellJking: marmer heeft hardheld 3,7- 4,3 
d.w.z. dat marmer even gevoellg 1s voor krassen als 
Jura, echter er is sprake van minder spre1d1ng 

Slijtvastheid 
Oe sliJtvastheid van een materiaal kan o.a. worden 
bepaald met de slijtproef volgens Amster (NEN 28741 of 
volgens DIN 52100 . 
In bijlage 1 (punt Gel zijn de resultaten gegeven van 
een andere sliJtproef, die door het Centraal Laboratorium 
Bredero is gedaan. Door ·Jura Harmor" lS de sliJtvast
heid gegeven volgens DIN 52100 (Zle bijlage 5): 

Jura grau 11,3 cmJ op 50 cm2 
Dichte Kalksteine 15 - 40 cmJ 

Hieruit kan worden opgemaakt, dat Jura redeliJk 
slijtvast is. 
Uitgaande van de genoemde redelljke sliJtvastheid van 
Jura, is een lange levensduur verwacht1ng gerechtvaardigd. 

Oppervlakte afwerking 
Er zijn diverse oppervlakte afwerkingen denkbaar voor 
natuursteen. 
De meest gladde afwerklng wordt verkregen door 
polijsten, echter dit is alleen mogel1jk bij steensoorten 
met een lage porositelt !DIN 52100: 0,5 - 2,0ll 
(zie bijlage 3- blz. 4061 
Omdat Jura een vrlJ poreus gesteente is, is het mlnder 
geschikt om te poliJsten. Veelal wordt daarom de 1ets 
minder gladde afwerklngsmethode "zoeten· toegepast. 

!zie bijlage 71. 

2 
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2. 1. 2. 

2. 1. 3. 

Zoeten 1s een bewerking van het oppervlak met water en 
een fijne amaril of carborundumsteen. Hierdoor ontstaat 
een nagenoeg glad en vlak oppervlak. 
Andere minder gladde bewerkingen ZlJn o.a. frlJnen, 
scharreren, schuren en slijpen (zie bijlage 6) 
Ter vergelijking: marmer kan in het algemeen wel ge
polijst worden, doordat marmer een lage porositeit heeft 

(zie bijlage 9 blz.60). 

Bescherm1ng tlJdens afbouwfase. 

Ind1en er na het aanbrengen van een natuursteenvloer 
gevaar bestaat voor beschadiging, moet de vloer be
schermd worden. Dit was op Oasterhof het geval. 
Echter deze bescherming kan de Ultdroging 
gedurende 2 à 3 maanden na aanbrengen belemmeren. 
Hierdoor kunnen zich kalkhydraten vormen, dle donkere 
plekken op de vloer achterlaten. · 
Om dit te voorkomen wordt o.a. in Tegelinfo "63 (biJlage 10) 
aangeraden om de vloer af te dekken met zachtboard of 
zilverzand. 
Indien mag worden verwacht, dat de vloer na aanbrengen 
veelvuldig door bouwactiviteiten zal worden belast, 
zijn geen van beide oplossingen geschikt. 
Aangez1en dit het geval was in Oosterhof, is gekozen 
voor een bescherming van plastic en hardboardplaten. 
Hierbij wordt tevens verwezen naar het SBR-rapport 
A 42-1 (zie bijlage 9), waarin een soortgelijke be
scherming wordt aanbevolen. 

Schoonmaakprocedure 

Bij de behandeling van de schoonmaakprocedure zal 
onderscheid gemaakt worden tussen: 
- het schoonmaakmiddel 
- de schoonmaakborstel, de borsteldruk en machine. 

I. Het schoonmaakmiddel 
Hiervoor is al gesproken over een 
uitdrogingsperiade van ongeveer 2 à 3 maanden 
na aanbrengen van de Jura-vloer. Deze uitdroging 
wordt van belang geacht voor het tijdstip van 
schoonmaken en de keuze van het schoonmaakmiddel. 
Volgens bijlage 11 wordt geadvlseerd: 
- algemeen er mogen geen zure of b1jtende 

schoonmaakmlddelen worden toege
past. 

- vóór uitdroging: er mogen geen zeep- of vet
bevattende schoonmaakmlddelen 
worden toegepast. 

- nä u1tdrog1ng:b1J voorkeur wasvrlJe schoonmaak
mlddelen toepassen. 

3 

-· 
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Afgevraagd dient te worden of de Jura vloer al of 
niet uitgedroogd was toen met de schoonmaak werd ge
start. In het rapport -bijlage 1- wordt vermeld dat 
de vloer te Oasterhof is gelegd in de periode van 
maart tot augustus 1984. Opgemerkt moet worden dat 
deel Zuid van maart tot mei en deel Noord van me1 
tot augustus is gelegd. 

Op het moment, dat is gestart met de schoonmaak 
vlak voor de oplevering (begin september 1984) ,mag 
worden aangenomen, dat de vloer voldoende is uitge
droogd, aangez1en: 
1. alle vloeren minimaal 2 maanden oud waren. 
2. de warme zomer blJ heeft kunnen dragen aan een 

snellere u1tdrog1ng (verbeterde uitdrogings
condlties) 

3. de vloer sinds de schoonmaakbehandeling niet de 
verschlJnselen heeft getoond, die met verhlnderde 
uitdrog1ng gepaard gaan. (Zle par. 2.1.2) 

Vlak voor de oplevering 1s de vloer voor het eerst 
schoongemaakt met een mengsel van schoon water en 
"Glimzeep" (1Z oplossing). Dlt mengsel is zwak alka
lisch (ph 8,5 - 9°) en maakt de vloer en1gszins 
glanzend en waterafstotend. (blJlage 12). 
Deze waterafstotende eigenschap is belangriJk aange
zien Jura voornamelijk bestaat uit kalksteen, die lang
zaam oplost onder toevoeging van water (Zle 2. 1.1) 
Samen met de e1genschap, dat glimzeep een besct1ermend 
en enigszins glanzend filmpJe achterlaat, is er geen 
reden om aan te nemen dat het schoonmaakmiddel een 
directe oorzaak is van de huldige dofheld. 

II. De schoonmaakborstel, borsteldruk en machine. 

In feite worden hier 3 mogelijke oorzaken genoemd, 
die echter nauw met elkaar samenhangen. 

Er wordt gebruik gemaakt van de schoonmaakmachine 
Gansow Gigant 300 8F 140 met kunststof borstels, 
type Perlon met borsteldruk van 90 kg (biJlage 12) 

Oe Perlon borstel wordt door de leverancier van de 
Jura vloer in Oasterhof afgeraden vanwege de hard
heid (zie brief van Stokkum dd. 28 Jan. 1985) 
Deze conclus1e kan 1n eerste instant1e worden onder
schreven l.v.m. de krasgevoeligheid van Jura (Zle 2.1.1.) 

4 
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2. 1 . 4. 

De volgende kanttekeningen moeten echter worden ge
plaatst: 

- een te zachte borstel krijgt de vloer niet go~d 
schoon (vlekken) 

- de borsteldruk kan van invloed zijn op het ont
staan van krassen. 

- het schoonmaakproces dat eigen is aan de Gansow 
machine kan van invloed zijn op het resultaat 
van de toegepaste borstel. 
Echter noch de borstel, noch de druk, noch de machine 
zijn waarschijnlijk oorzaak van de huidige dofheid 
aangez1en: 

- met dezelfde borstel, borsteldruk en machine, er 
nog steeds plaatsen in het voetgangersgebied 
voorkomen, waar wel redelijke glans wordt bereikt 

- er op de vloer geen cirkelvormig kraspatroon wordt 
aangetroffen. 

Gebruik 

In dit verband zijn 2 eigenschappen van Jura van 
belang, t.w. de hardheid en de slijtvastheid. 

Ten gevolge van het feit dat het winkelcentrum 
Oasterhof een verzorgingsfunctle voor een groot 
gebied heeft mag worden verwacht dat de vloer in het 
voetgangersgebied veelvuldig wordt belopen .. 

Door het bovenbedoelde intensieve gebruik, is de 
kans op het ontstaan van krassen groot (zie 
par. 2.1.1) en lS de vloer onderhevig aan een zware 
slijtbelasting. Tegen het laatste verschijnsel is 
Jura, gezien de goede slijtvastheid, redelijk 
bestand, echter gezien de geringe hardheid van 
Jura ten opzichte van andere materialen (o.a. 
zand, staal) is het eerste aspect wel een groot 
probleem. 

Door de grotere kans op het ontstaan van krassen, 
ten gevolge van de ger1nge hardheld, kan de vloer 
vrij snel ruwer worden en daardoor een doffer 
uiterllJk krijgen. 
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2. 1. 5. 

2. 2 

Ontwerp 

Tot nu toe is de aanwezigheld van veel zand op de 
vloer nog niet genoemd. Zand heeft hardheld 7 
volgens Hohs en is dus harder dan Jura (staal: 
hardheid 6). Indien veel zand op de vloer aanwezig 
is, zullen verhoudingsgewijs veel krassen ontstaan 
ten gevolge van het gebrulk, o.a. door belopen. 
Daarnaast heeft zand een schurende inwerklng op de 
steen, waardoor deze sneller afsliJt. 

Zand heeft dus in twee opzichten een negatieve 
invloed op Jura: 
- het oppervlak wordt snel ruwer, t.g.v. het 

ontstaan van krassen. 
- de steen slijt sneller. 
Rondom het winkelcentrum Dosterhof is veel zand 
aanwezig, dat gemakkeliJk door het publiek naar 
binnen kan worden gelopen of naar blnnen waalt. 
In het ontwerp is hier onvoldoende rekening mee 
gehouden, aangez1en geen voorz1en1ngen ZiJn ge
troffen om het binnenlopen van zand tegen te gaan. 

CONCLUSIE 

Uit het voorafgaande kan het volgende geconcludeerd 
worden: 

De bescherming tiJdens de afbouwfase en de schoon
maakprocedure geven op dit moment gêen aanleldlng 
om te veronderstellen, dat deze van invloed ZlJn 
(geweest) op de huidige dofheid van de Jura vloer. 
De oorzaak zal eerder gezocht moeten worden in een 
samenspel van de eigenschappen van de Jura steen, 
het gebruik en het ontwerp van het gebouw: 
- Jura is redelijk slijtvast, echter t.g.v. de 

geringe hardheid gevoelig voor krassen, die ont
staan ten gevolge van het belopen van de vloer 
(met name bij aanwezigheid van zand op de vloer). 

- Voortvloeiend uit de functie van het centrum 
blijkt de vloer zeer 1ntensief te worden gebruikt. 

- In het ontwerp is onvoldoende rekening gehouden 
met de nadel1ge effecten, die het binnenlopen van 
zand, op de Jura vloer kunnen hebben. 

waarschlJnlijk ZlJn door het gebrulk en de aanwezlgheld 
van zand, sneller en meer krassen ontstaan, waardoor 
de vloer snel ruwer lS geworden en een doffer UlterllJk 
heeft gekregen. 
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3. 

3. 1. 

3.1.1. 

Deze conclusie kan worden ondersteund met behulp van 
de ln bijlage 1 genoemde constateringen (punt 3). 

- gesteld wordt, dat aanvankelijk wel redelijke 
glans werd berelkt na een schoonmaakbeurt. 
Verklaring: 
Slijtage en opruwing zijn afhankelijk van de tijd, 
waarvan de gevolgen pas na verloop van tijd zicht
baar worden. 

- gesteld wordt, dat op plaatsen waar weinig wordt 
gelopen nog steeds een redeliJke glans wordt bereikt. 
Verklarlng: 
Op plaatsen waar minder wordt gelopen treedt 
minder sllJtage en opruwing op, waardoor de vloer 
langer een zekere glans behoudt. 

VERBETERING 

Na hlervoor gezocht te hebben naar mogelljke 
oorzaken van de huidlge dofheld van de Jura vloer, 
zal hlerna worden lngegaan op een aantal mogellJkheden 
om de vloer een meer glanzend UlterliJk terug te 
geven. 

MOGELIJKHEDEN 

Dagelijks onderhoud 

In het algemeen ZiJn er 5 mogelijkheden om een 
natuursteenvloer schoon te maken (zie bijlage 13) 
a. Schoonmaken met water. 

Deze schoonmaakmethode verdient in het algemeen 
de voorkeur, aangezlen hiermee de minste kans 
op aantasting van de steen bestaat. 
Een overmaat aan water moet echter bij Jura en 
kalksteen in het algemeen worden vermeden aangezien 
CaC03 op kan lossen in water (zie 2.1.1). Om de 
vloer beter en sneller schoon te krijgen kan 
eventueel een neutraal (niet zuur of basisch) 
schoonmaakmiddel aan het water worden toegevoegd. 

b. Schoonmaken onder toevoeglng van een zuur. 
Bij het schoonmaken volgens deze methode moet er
voor worden gezorgd dat goed wordt nagespoeld ~et 
water, aangezien een zuur de kalksteen aantast 
(zie 2.1.1) 
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c. Schoonmaken met alkali~n. 

Deze schoonmaakmethode berust op het principe dat 
de aangebrachte alkaliên later worden geneutraliseerd 
met een speelale neutra11sator. Het toepassen van 
de Juiste neutral1sator 1n de JUiste hoeveelheid 
levert vaak problemen op (zie bijlage 13, blz. 87 
e.v.) 

d. Schoonmaken met speelale chemicaliln. 
Deze schoonmaakmethode 1s alleen van toepassing 
voor het verw1jderen van spec~ale vlekken en niet 
voor dagelljks onderhoud. 

e. Mechanische rein1ging. 
Deze methode berust op het schuren en krabben 
van het oppervlak en is af te raden in verband 
met het grotere risico op vervuiling na de behandeling. 

Oe onder a. genoemde methode wordt 1n het algemeen 
gehanteerd. Nog niet 1s 1ngegaan op de vraag, welk 
schoonmaakmiddel zou kunnen worden toegepast en 
welke borstel daarvoor gebru1kt zou kunnen worden. 

A. Schoonmaakmiddel 
Een antwoord op de eerste vraag (welk schoonmaakmid
del) is moe~l~Jk te geven. 
De volgende adviezen worden gegeven: 
- de leverancier van de Jura steen in Oasterhof 

adviseert een wasvr~J n1et zuur en n1et blJtend 
schoonmaakmiddel, o.a. Persefix (Zle biJlage 14) 

- de producent "Jura Harmor" u1t Pappenhe~m adv~seert 
eveneens een wasvrij, niet zuur en n1et bijtend 
schoonmaakmiddel, echter noemt de volgende 
producten: 
(zie biJlage 11): - P 19 of P 24 

- vloeibare smeerzeep 
- Glastilan 

Welk van de bovengenoemde middelen een groter 
glanseffect geeft, hetgeen wordt beoogd, kan 
alleen met de resultaten van proeven met de ge
noemde producten woreen bepaald. 
Verder wordt in Tegelinfo "83 (bijlage 10) het 
gebruik van chem1sche groene zeep afgeraden 1n 
verband met de daarin aanwezige logen (basische 
stoffen), die de cementmortel - waar de Jura
steen in is gelegd - kunnen aantasten. 

B. Schoonmaakborstel 
De kunststofborstel, type Perlon is vervangen 
door een borstel van natuurliJk haar, omdat 
de Perlon borstel te hard werd geacht voor de 
Jura steen (zie 2. 1.3) 
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3. 1. 2. 

3. 1. 3. 

Een harde borstel (b.v. Perlon) geeft een grotere 
kans op krassen dan een zachte borstel (b.v. 
natuurlijk haar). 
Een te zachte borstel heeft echter het nadeel, 
dat deze de vloer niet goed schoon kriJgt 
(vlekken). Daarnaast is het gevaar aanwezig, dat 
er zand tussen de zachte haren achterblijft 
tijdens het schoonmaken, waardoor de kans op 
krassen eerder groter wordt dan kleiner. 

Periodiek onderhoud 

Naast het dagelijks schoonmaken van de vloer kan 
periodiek een andere behandellog worden uitge
voerd. Te denken valt o.a. aan het 1 ä 2 keer per 
jaar schoonmaken van de vloer met een grondrelniger 
(b.v. R 55, zie bljlage 10). waarna de vloer 
dient te worden geimpregneerd (zie 3.1.5) 

Deze behandellog heeft meestal tot doel om de in 
de loop der tijd opgebouwde laag van beschermings
c.q. glansproducten gecombineerd met vuil van de 
vloer te verwljderen. 
Met deze behandeling kan misschien wel meer glans 
worden verkregen, echter het ls zeer de vraag of 
deze glans blijvend is, en of de looppaden niet 
juist geaccentueerd worden. 

Bewerking van het oppervlak 

Oe Jura vloer die is aangebracht op Costerhof is 
gezoet (zie 2. 1 • 1 l . 
Om de vloer meer glanzend te maken, resp. 
glanzend te houden zijn als belangrljkste 
mogelijkheden aan te geven: 
a. polijsten 
b. regelmatig fijn schuren (o.a. zoeten) 

ad a. Polijsten is het als het ware glasachtig 
maken van het oppervlak door het met een 
vilten schijf te polijsten. (bijlage B, blz 
399) 

Aangezien Jura een relatief poreuze natuur
steensoort is, is het mater1aal mlnder ge
schikt om gepolljst te worden. 
Volgens Ploos van Amstel (biJlage 3, blz.406) 
is polljsten alleen geschlkt biJ hardere en 
dichtere kalksteensoorten. 
Verder stelt WFCB (biJlage 15) dat "glanzend 
gepolljst" is af te raden voor vloerafwerklogen 
van kalksteen en marmer. 
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3. 1 . 4. 

Gezien de in paragraaf 2 geschetste problemen 
valt te verwachten, dat de aangebrachte 
polijstlaag snel weg zal sl~jten. Hierbij 
zullen looproutes vriJwel zeker z~chtbaar worden. 
Een ander bezwaar van polijsten is dat deze 
bewerk1ng vrij kostbaar is. 

ad b. Door middel van schuren ontstaat (weer) een 
egaal oppervlak, dat gladder of doffer is 
naarmate fijner of minder fijn wordt geschuurd. 
(zie blJlage 8, blz. 398). 
Het schuren van het oppervlak betekent, dat 
er een dun laagJe wordt afgesleten. Des te 
vaker wordt geschuurd, des te dunner wordt 
steen (zie biJlage 5 Verlust durch schleifen). 
Naarmate fijner wordt geschuurd, wordt 
minder van de steen afgesleten, de bewerklng 
wordt echter kostbaarder. 
Verder bestaat het gevaar, dat de vloer 
sneller vu11 wordt na de behandeling, door
dat dit ZlCh beter kan hechten. 
Regelmat1g zoeten (zeer fiJn schuren) 1s af 
te raden, gez1~n de bovengenoemde nadelen. 

Preventieve maatregelen in het gebruik of ontwerp 

Het binnenlopen van zand tesamen met de 
intensiteit van het gebruik kunnen worden gezien 
als twee belangrlJke oorzaken van de huidige 
dofheid van de Juravloer te Oasterhof (zie 
2.1.4./2.1.5.) 

Alleen op het binnenlopen van zand is invloed 
uit te oefenen door de juiste maatregelen te 
nemen. Te denken valt onder andere aan: 
a. het aanbrengen van deurmatten bij in- en 

uitgangen. 
b. het inzaa1en van gras of beplanten van braak

liggende terre1nen rondom het gebouw. 
c. het beter schounrnaken en s-choonhouden van de 

wegen en paden rondom het gebouw. 
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3. 1. 5. Impregneren 

In par. 3.1.2 is reeds de mogelijkheid om een 
natuursteenvloer te impregneren, d.w.z. met im
pregneermiddelen te behandelen, genoemd. 
BelangriJke eigenschappen van impregneermlddelen 
zijn: 
- de 1nuringd1epte; d.w.z. hoever dr1ngt het 

impregneermlddel 1n in het te 1mpregneren 
materiaal. 

- het ontstaan van blndmlddelen, 
d.w.z. het ontstaan van stoffen, die er voor 
zorgen dat het 1mpregneerm1ddel zich hecht 
of bindt aan het te 1mpregneren mater1aa1. 

- het ontstaan van schadeliJke nevenproducten; 
d.w.z. het ontstaan van stoffen, die het te 
impregneren mater1aal kunnen aantasten. 

De belangr1Jkste funct1e van een impregneermlddel 
is het beschermen van een mater1aal tegen het 
indr1ngen van vu11 en andere schadeliJke stoffen. 
Het gebruik van een 1mpregneerm1ddel kan 1n 
combinatie met het ju1ste schoonmaakmiddel een 
meer glanzend uiterl1Jk opleveren, echter heeft 
in het algemeen geen 1nvloed op de gevoeligheid 
voor krassen van Jura. 

Door "Jura Marmor" (bijlage 11) worden een aantal 
impregneermlddelen genoemd: 
- S 31, S 35, S 37 of S 38 
- "Litholin Step" of "Litholin SK" 
Funktie en eigenschappen (o.a. invloed op de 
glans) van deze middelen worden niet genoemd. 
Tot de meest gebruikte impregneer- (of steen
conserverings-Imiddelen behoren (zie bijlage 
16, blz. 5 9 l . 
1. Siliciumzuuresters 
2. waterafstotende middelen. 

ad 1) Esters zijn chemische verbindingen tussen 
een alcohol en een zuur, waarbij water 
wordt afgescheiden (biJl. 16, blz.64) 
Siliciumzuuresters ontstaan volgens de 
volgende reactie 
Si(OH)4 + 4 ROH - Si(OR)4 + H20 
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Twee mogelijkheden: a) R-CH3; ROH=methanol 
bi R-C2H5; ROH=ethanol 

Een belangrijk voordeel van dit siliciumzuur
ester is, dat zich geen schadellJke, niet 
gasvormige nevenproducten vormen. 
Een kenmerkende e1genschap van een silicium
ester is het ontstaan van bindmiddelen, 
waarnaast een goede indringdiepte wordt 
bereikt. Om de bovengenoemde reactie op 
gang te brengen 1s een katalysator nodig. 
Hiervoor ZiJn goede katalysatoren beschlkbaar 
Dit betekent niet, dat er geen zorgvuldig 
vooronderzoek, weloverwogen keuze van het 
toe te passen lmpregneermiddel en goede 
verwerking nodig ZlJn. 

ad 2. Waterafstotende mlddelen zorgen ~r elgen
liJk voor dat de e1genschap van een poreus 
gesteente (b.v. Jura) om water op te 
zuigen wordt omgekeerd in een waterafstotende 
eigenschap. Het eerste wordt capillaire 
zuiging genoemd, het tweede het ontstaan 
van een negat1eve stlJghoogte (biJl. 16, 
blz. 661 

Een waterafstotend mlddel sluit het 
oppervlak van de steen echter niet volledlg 
af, zodat de steen kan bl1jven ademen (dwz 
afhankeliJk van de relatieve vochtlgheld 
van de lucht waterdamp opnemen c.q. afstaan) 
Voorbeelden van waterafstotende impregneer
middelen ZlJn: 
- silicium harsen 
- siloxanen 
- silanen 
- waterafstotend ingestelde siliclumzuuresters 

Bij het gebruik van wat8rafstotende mlddelen 
ontstaan in het algemeen geen bindmlddelen. 
Waterstotende mlddelen zorgen voor de be
schermlng van de natuursteen tegen opname 
van schadelijke stoffen, verwer1ng en 
beschadlging. 
Het is dus aan te bevelen om een wateraf
stotend gemaakt sillClumzuurester te ge
bruiken, waardoor de beschermende eigen-
schap van het Wdterafstotende mlddel wordt 
gecomb1ne~rd met de bindende eigenschap van het 
sil1c1umzuurest~r. 
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3. 2 SAMENVATTING 

In het dagelijks onderhoud zijn er mogelijkheden 
om tot verbetering van de bestaande situatle te 
komen. 
Schoonmaken met water, waaraan toegevoegd een 
schoonmaakmiddel verdient in het algemeen de 
voorkeur. De te kiezen behandeling van de vloer 
hangt sterk af van de aard van het gebruik en 
zal daarom deels enapirisch moeten worden va s tge
steld. Ouderzoek is niet alleen nodig om te 
kunnen bepalen welk schoonmaakmiddel de Jura 
vloer een meer glanzend u1terlijk geeft, maar 
ook om de juiste schoonmaakborstel, borsteldruk 
en schoonmaakmachine te kunnen kiezen. 

Bij de genoemde mogelijkheid voor periodiek 
onderhoud wordt de kanttekening geplaatst dat 
de Jura vloer hlerdoor nlet meer glanzend hoeft 
te worden. 

De twee genoemde b~werklngen van het oppervlak 
van de Jura steen, t.w. poliJsten en fijn 
schuren zijn vriJ kostbaar. Daarnaast wordt een 
vraagteken gezet bij het kunnen verkriJgen en 
behouden van het gewenste resultaat. (een meer 
glanzend uiterlijk). 

Het uitvoeren van de genoemde preventieve 
maatregelen in het gebruik of ontwerp kan 
verergering van het probleem voorkomen,maar 
het probleem niet oplossen. 
Desalniettemin is het uitvoeren van de genoemde 
maatregelen zeer raadzaam, zo niet gewenst. 
Genoemd zijn: 
- aanbrengen deurmatten 
- inzaaien van gras en beplanten van braak-

liggende terreinen. 
- schoonmaken wegen en paden rondom het gebouw. 

De twee belangrljkste middelen om een natuursteenvloer 
te impregneren ZlJn de siliciumzuuresters en de 
waterafstotende middelen. 
Een 1mpregneermiddel wordt voornamelijk gebruikt 
om een materiaal te beschermen tegen het 
indringen van vull en andere schadelijke 
stoffen. 
Het i~ echter de vraag of door impregneren een 
meer glanzend oppervlak van de Jura steen kan 
worden verkregen, aangez1en de beschermende 
werking 1n het algemeen we1n1g te maken heeft 
met de gevo~l1ghe1d van een mater1aal voor 
krassen en met de ~ladheld van het oppervlak. 
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factoren 

- Welke combinaties van in
factoren zijn denkbaar of 
regelmatig voorkomend? 

- Welke combinaties zijn be
langrijk? 

7.0pgetreden/ -Zijn er problemen geweest? 
te verwachten Zo ja, welke? 
problemen 

8.0plossingen 
of preven
tieve maat
regelen 

- Zijn er problemen te ver
wachten? 
Zo ja, welke? 

Welke oplossingen Z~Jn in 
het verleden aangedragen? 

- Welke andere mogelijkhe
den zijn denkbaar? 

- Welke preventieve maatre
gelen kunnen worden geno
men? 

9.Afwegen voor-- Wat zijn de voordelen van 
en nadelen bepaalde oplossingen? 

- Wat zijn de nadelen van 
bepaalde oplossingen? 

steen aangebracht in cem.bed 
randafwerking,cont.ander.mat. 
hechting,vlak liggen,bescher. 
geringe hardheid 

droog binnenklimaat 
intensief,evt slijtage 
binnenlopen zand, beschadig. 
schoonmaakmiddel/procedure 

geringe hardh.,hechting,zand, 
gebruik, bescherming 
vlak liggen,klimaat,slijtage, 
beschadiging 

geringe hardh+intens.gebruik+ 
binnenlopen zand; bescherm. 
tijd.afbouw+schoonm+water/zuur 
vnl. le comb. 

JA~ 
te dof uiterlijk 

JA~ 

aantasting door zuur/water 

ander schoonmaakmiddel/proc. 

periodieke behandeling 
(bv.impregneren) 

voorkomen zand,aanbrengen 
afsluitende film 

period.behand en afsluitend. 
film levert glanzender uiter. 

period.behand en afsluitend. 
film zeer kostbaar 



10.Is keuze be
paald of te 
bepalen 

11.Benodigde ge
gevens uit on
derzoek en/of 
advies 

- Zijn er voldoende gege
vens 
Zo ja, naar punt 13. 
Zo nee, naar punt 11. 

- Welke gegevens zijn nog 
nodig? 

- Moeten deze gegevens 
worden verkregen uit: 
a) Eigen onderzoek, 

Zo ja, hoe? 
b) Extern onderzoek, 

Zo ja, hoe en bij wie? 
c) Advies inwinning bij 

specialist? 

12.Resultaat of - Wat zijn de resultaten 
advies en even- van onderzoek en/of ad
tuele praktijk- vies? 
toepassing - Hoe kunnen deze resul-

13.Praktijkgevol
gen op korte 
en/of lange 
termijn 

14.0nderhouds
voorschriften
verwachting 

taten vertaald worden 
in de praktijk? 

- Wat zijn mogelijke ge
volgen in de praktijk 
van de gekozen oplos
sing? 

- Wat kan hieruit geleerd 
worden? 
a) Eigenschappen. 
b) Invloedsfactoren. 
c) Overig. 

- Welke onderhoudsactivi
teiten zijn te ver
wachten en hoe vaak? 

- Zijn er onderbaudsvoor
schriften te geven of 
gegeven door: 
a) Aannemer zelf, 

Zo ja, welke? 
b) Onderaannemer, 

Zo ja, welke? 
c) Een ander, 

Zo ja door wie en 
welke? 

- Schatting van de 
kosten? 
a) arbeid 
b) materiaal 
c) materieel. 

~EE 

welke schoonmaakmiddel/be
handel is haalbaar en le
vert resultaat op? 

JA/)M!;É 
literatuuronderzoek 

JA/)}.K 
Centraal Lab:slijtvastheid 

JA/ .. 
schoonmaakprod.leveranciers 
uitzetten proefstukken 
nog niet bekend 

nog niet bekend 

n.n.b. 

n.n.b. 

regelmatig schoonmaken 

~EE 

JA/:wl"É 
m.b.t.schoonmaakmiddel 
JA~ 
m.b.t.schoonmaakmiddel 



IS. Inspektie
richtlijnen. 

16.Suggesties 
~ garan
ties 

- Is regelmatige inspek
tie raadzaam? 
Zo ja, hoe vaak? 

- Waarop moet worden ge
inspekteerd? 

- Welke hulpmiddelen 
zijn nodig? 

- Welke kosten? 
a) arbeid 
b) materiaal 
c) materieel 

- Zijn er garanties 
afgegeven door: 
a) aannemer, 

Zo ja, welke? 
b) onderaannemer, 

Zo ja, welke? 
c) leverancier, 

Zo ja, welke? 
- Welke gegevens kun

nen/moeten worden 
opgenomen? 
a) eigenschappen 

b) invloedsfacto
ren 

c) specifieke pro
blemen 

d) overig 
- Wat moet worden 

uitgesloten? 

- Wat is de maximale 
garantietermijn? 

- Welk voorstel voor 
af te geven garan
tie?(evt. bijlage) 

17. Codering en - Welke code heeft 
opslaan in ar- het materiaal/ender-
ehief deel (Q en Q)? 

- Welke bijlagen zit
ten er bij deze 
lijst? 

JA/NEE 

JA/NEE 
algemeen BVG 

JA/NEE 

JA/NEE 

geringe hardheid; gevoeligh. 
voor water en zuur 
intensief gebruik, schurende 
werking zand 
verlies aan glans 

gevolgschade,ruw/oneig.gebr. 

Sjaar op hechting 

zie aanhangsel 2 

23.21 

literatuurlijst+garantie 



Aanhangsel 1 bij Case II: Jura-vloer te Oosterhof-Rottérdam 
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Aanhangsel 2 bij Case II: Jura-vloerafwerking 

G A·R A N T I E V E R K L AR I N G 

Opdrachtgever: 
Opdrachtnemer: (aannemer) 
Werk: 
Besteknr: 
Onderdeel: Jura-natuursteen vloerafwerking 

Ondergetekende, (aannemer) te 
aannemer van bovengenoemd werk, garandeert opdrachtgever ten be-
hoeve van bovenvermeld onderdeel vanaf 19 (zijnde de da-
tum van oplevering) gedurende een periode van 5 jaar 

- de hechting van de Jura-natuursteen vloerafwerking 

Voor het eventueel doffer worden van het oppervlak ten gevolge 
van het gebruik kan ondergetekende in gevolge deze garantie niet 
instaan. 

Op deze garantie zijn de Algemene garantiebepalingen 1 t/m 6 van 
toepassing. 

(plaats) 
(datum) 

(aannemer) 
(handtekening) 

(naam ondertekenaar/ 
bestuurder) 



ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN HET BETREKKING OP HET WERK: 

datum oplevering: 

ten behoeve van materialen en konstrukties, genoemd in punt 7. 

1. Door deze garantie op de in punt 7 genoemde koostruktics en m~tp

rialen worden gedekt alle voorkomende gebreken, welke kennelijk. tè 

wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid of gebrekkige uit

voering. 

2. Onderg~fekende zal op de eerste schriftelijke aanzegging zo spoedig 

mogelijk alle binnen de garantieperiode geconstateerde gebreken voor 
• 

eigen rekening herstellen op punten. waarvoor garantie is afger,cven. 

3. In geval van herstel of vervanging door of namens ondergetekende 

·dient de opdrachtgever alle haar ten dienste staande faciliteiten 

kosteloos ter beschikking te stellen. · 

4. De garantie vervalt indien zonder toestemming van ondergetekende 

vervangings- of herstelwerkzaamheden worden (of zijn) verricht door .· 
opdrachtgever of derden. 

5. Buiten de garantie VAllen: 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van normnl0 

slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik, onvoldoende of o0-

juist onderhoud, niet of niet juist naleven van v~rstrekte ~c

bruiks- of onderhoudsvoorschriften, of noderszins tP wij tl'n ::ij n 

aan een handelen of nalaten van de opdr;1chtgcver of deniL·n, 

* gebreken of beschadigingen, die het gevolg zijn van \.'l'rk;:a,1da•,!cn, 

die niet door of in opdracht van ondergetekende zijn uirgcvn•'!-d, 

* 

* 

direkte of indirekte bedrijfs- of gevolgschade, 

schades ten gevolge van force majeure (zoals b.v. brand, mncJ~il

lige beschadigingen, storm, etc.). 

./!. 



(vervolg ALGEMENE GARANTIEBEPALINGEN) 

6. Ondergetekende kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 

ten gevolge van vormverandering in- of bezwijken vnn bouwkundige 

konstrukties, waarvoor ondergetekende niet konstruktief of uit

voeringstechnisch verantwoordelijk is ~ewecst bij de realisatie 

van het werk. 

7. Garantie wordt door ondergetekende afgegeven op: 

2. 


