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I. -6!1S<JHRIJVI~G VAN DE BEGRJPPEN 

- bouwkengetal 

- bouwlaar-; 

- bouwproces 

- bouwprojekt 

- bouwrichtr-;etal 

een kwantitatief gegeven dat informatie 
bevat over de ruimtelijke situatie van 
een gerealiseerd projekt 

elk der delen waarin een gebouw door 
horizontale scheidingsvlakken, dan wel 

door dakvlakken, wordt verdeeld, zoals 
kelder, begane grond, verdieping en 
dakopbouw 

bet verloop van de aktiviteiten die 

plaAtsvinden om e0n gebouw te realiseren, 
in stand te houden en te slopen. 

een afgerond komplex van aktiviteiten 
met een eenmalig karakter, gericht op 

een duidelijk gespecificeerd resultaat, 
namelijk de realisatie van een gebouw, 

dat binnen een bepaalde tijd en met be-: 
grensde middelen dient te warden bereikt 

de waarde die aangeeft hoe groot bet 

overeenkomstige verhoudinp;sp:etal in de 
toekomst moet worden, of 

de waarden die aangeven waartussen het 
overeenkomstige verhoudingsgetal moet 
komen te liggen 

- brute rendement algemeen 

bet quotient van de jaaropbrengst en 

ekonomische waarde, wanrb~ de onderhouds
kosten die voor rekening van de eigenaar 
komen, niet van de jaPropbrengst zi.~n 

afgetrokken, vermenigvuldigd met 
honderd procent 
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vereist brute rendement 

een marktgep;even dat belegp;ers gebruiken 
ter beoordelin~ van de verkooppr~s 

brute rendement investeringskosten 

- deelbudget 

- element 

- elementkosten 

is het quoti~nt van de huuropbrengst per 
jaar en de voorlopige schatting van de 
investeringskosten, vermenigvuldigd met 
honderd procent 

een onderdeel van een ruimteljjk of een 

financieel budRet, dat de begrenzin~en 
nnnp:eeft wnnr1iinnen dr.it onderdeel van bet 
budget moet warden ~erealtseerd 

een element is een onderdeel dat in, aan 

of b~ elk gebouw dezelfde funktie vervult, 
of een onderdeel dat in ieder bouwproces 
dezelfde funktie vervult 

de in geld uitgedrukt~; aan dat element 
toe te rekenen, noodzakel~ke offers 
om dat element te realiseren 

- financieel budget een plan, uitgedrukt in financi~le termen, 

die de begrenzingen aangeven, waarbinnen 
een bepanld doel bereikt moet warden 

- gebruikersaktiviteiten 

- gebruiksruimten 

bewegingen en bezigheden van gebruikers; 
ender andere lopen en werken 

ruimten waarin gebruikersaktiviteiten 
plaatsvinden 
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- investeringskosten het totaal van alle kosten die gemaakt 

moeten worden, of Jie gemao.kt zijn, ten 
behoeve van een bouwprojekt 

- kostenkengetal 

- kostenrichtgetal 

een kwantitatief gegeven, afgeleid uit 

de kostengegevens van een gerealiseerd 

projekt, dat bijzondere informatiewaarde 
bevat over de kosten van een element 

de waarde, die aangeeft hoe groot het 

overeenkomstige verhoudingsgetal in 
de toekomst moet warden, of 

de waarden die aangeven waartussen 

het overeenkomstige ve houdingsgetal 
moet komen te liggen 

- projektontwikkelingsmaatschappij (p.o.m.) 

- ruimtelijk budget 

- schetsplan 

- stramien 

een bedrijf dat de inbreng van parti
cipanten tot een homogene operatie 

integreerd om een bepaald bouwprojekt, 
dat voldoet aan de eisen van de op
drachtgever, koper of huurder, te 
realiseren 

een plan, uitgedrukt in ruimtelijke 
hoeveelheden, die de begrenzingen 
aangeven, waarbinnen een bepa<:ild 
doel bereikt moet warden 

een tekening waarop aangegeven staat 
hoe een gebouw er in vorm, globale 
indeling en buitenwerkse maten uit 
zal gaan zien 

een verzameling lijnen, dat een vast, 
vooraf af gesproken onderling patroon 
heeft, volgens hetwelk een ontwerp 
is opgezet. 
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HET CI/SfB-SYSTE:EM 

Bescbrijving CI/SfB-systeem 

Het CI/SfB-systeem is de E:ngelse versie van bet 

internationale SfB-klassifikatiesysteem, bescbreven 

in de Qonstruction Indexing Manual*. 

Het SfB-systeem vindt zijn oorsprong in 1947 in Zweden. 

De afkorting SfB is afkomstig van een studiekommissie, 

genaamd Samarbetkommiten for Byggnadsfra~or. 
Deze kommissie beeft dit systeem ontwikkeld om 

informatie voor de bouwwereld uniform te rangschikken 
en te klasseren. · 

Het CT/SfB-systeem rangscbikt de informatie zodanig, 
dat deze efficient opgebor~en en teruggevonden kan 
word en. 

Hiertoe is bet systeem verdeeld in berkenbare tabellen, 

zodat, wanneer men een bepaald onderwerp zoekt, slecbts 
een of twee verscbillende tabellen bekeken moeten 
word en. 

Er zijn vier verscbillende tabellen: 

tabel 0 de gebouwde omF,eving, 

tabel '1 de afzonderlijke delen of elementen 
van bet gebouw, 

- tabel 2/3 
tabel 4 

de konstruktievorm en materialen, 
aktiviteiten en eisen. 

Jn het CJ/SfB-systeem wordt een wijze van kodering gegeven: 

I I I l 
I tabel 4 

tnbel 2/3 
I - t n 1'P 1 '1 

tabeJ 0 
L __________ _ 

* zie literatuuropr,ave 
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Aan~ezien in deze studie slechts ~ebruik ~emaakt is 

van de CI/Bf.13-tabcl 1, wordt alleen deze tabel nader 
toep;t:~licht. 

CT/SfB-tabel 1 

Tabel 1 omvat de elementen van een gebouw. 
Onder een element wordt verstaan: 

een onderdeel dat in, aan of bij elk gebouw 
dezelfde funktie vervult. 

De inf ormatie over een ~ebouw of een onderdeel daaryan 
kan gerangschikt worden vol.gens de elementen van deze 
tabel. 

Deze CI/SfB-tabel wordt weerf,egeven in een matrix, 

dt.; zoe;enaamde elementenmatrix, afgebeeld in figuur JII.2 •• 

Het is duidelijk not een uniform r;ebruik vnn deze 
elementenmatrix een eenduidir,e indeling van de 
elementen vereist. 

Jn de literatuur treft men hiervan omschrijvingen aan 
die in de loop der tijd aangepast en verbeterd zijn. 
De meest recente omschrijving geeft het STAGG-rapport*. 
Aangezien de omschrijvingen in dit rapport vaak 
ongelukkig en onduidelijk gekozen zijn, zijn de 
begripsomschrijvingen in deze studie herzien. 

Deze lijst met herzieningen is opgenomen in bijla~e 
IIJ.3. 

Een alfabetische trefwoordenlijst staat in bijlage JTI.4 •• 

IJI.2. 1
• ~2£~ing 

De kodering bestaat uit twee cijfers, twBe streepjes 
of een kombinatie van beiden, bijvoorbeeld: 
( 2·1) , ( 2-) , ( -2) en ( -- ) • 

* zie literatuuropgave 
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III.2.2. g~~~~!~_2!L§£~:!Q~~1_2 
Het CT/SfB-Project Manual* p:eeft aan hoe de infor
matie binnen de elementenmatrix p;eordend wordt. 
De informatie over het totale projekt (--), 
in deze studie met betrekking tot de kosten, kan op 
twee manieren warden inf,edeeld: 

I. a) kosteninformatie over het gebouw (-9), 
b) kosteninf ormatie over het terrein (-0), 

of: 
JI. a) kosteninformatie over de produktie (9-), 

b) algemene kosteninformatie (0-). 

Schematisch weergegeven, kan men zich de matrix 
op~~ebouwd denken als een kombinatie vRn beide 
indelinf)en: 

TOTAL 

CCST 

J 

GEt-.EAAL 

- --·----------------------------

r 

I 

'.->IH: BU!LDl\G 

' 

,'[, _, 160) 101' _r;:;1 03'' t'.J ;6:> ,86)\6-) 1li:i; 
<-----·----- ---- -- --- ·-- ----

(5-) (50) ,;ii 1,S;;,,;: ·'· .$~),:;S) 1 56l,':l7)(58) 
11-) (4:J) 4.li1.'.2h°~J~,.:4_,-i5~G~ 

'--------f-------- ----
(3-; (32) :,3. '•,3."J·.~3\.,3.J',,;:~,,.36);T'•.39) 

(2-) (:v :'.11(.'21'..?J'~;:~.~(:0~:~ 
·------- --·-- ··---·--

('-/ (10) 11:)11:1(13nl~l(E')(l6)1'- :.181 

I I I I I 

(J-) 

" 
: i I i 
I I I ' 

'-----------'..-',__.__! _.l_[,_,f~, -'----' 
(-C,) 

figuur III. '1. schematische opbouw _¥.J,?trix 
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Voor het gebruik van de matrix ten behoeve van 

kosteninformatie worden de relaties tussen elementen* 
en elementenRroepen toegelicht. 

Kodes· eindip;end OJ' ( 9) worden r;ebruikt om de 
kosten van elk element (elementkosten*) binnen 
een elementen~roep te sommeren, dus: 

(19) = (11) + (12) + (13) +(14) +(15) + (16) + (17) + (18). 
Kodes eindigend op ( -) worden gebruikt om de kosten 

van gebouw en terrein binnen een kolom te sommeren, 
dus: (1-) = (10) + (19). 

Pe kode (90) wordt gebruikt om de kosten van de 
produktie ten behoeve van het terrein te sommeren, dus: 

(90) = (10) + (20) + (30) + (40) + (50) + (60) + (70) + (80) 
Kodes beginnend met (- ) worden gebruikt om de element
kosten uit de rijen van de matrix op te tellen, dus: 
(-0) = (00) + (90). 

Kade (--) duidt de totnle projektkosten nan, dus: 

c--) = co-) + (9-), of: c--) = c-o) = C-9) 
(zie figuur IJI.2.). 

De beschreven relaties tussen elementen en elementen
groepen zijn schematisch afgebeeld in fip:uur III.3. 
op de vol~ende bladzijde. 

Tenslotte is voor bet cebruik van deze matrix ten 
behoeve van deze studie een aantal aanvullingen 
gemaakt in kolom (00). 
Hoofdstuk 6 gaat bier verder op in. 

* zie begrippenlijst 
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~CO) C ·o) (20) (30) (40) ( 50) (60) (70) (SC) 90) (-0) 
i ·.•rrf'in- terrein- terrein- .terrein- tcrrein- terrein- ivaste terr. losse terr. rerrE:in 
o·,derbouw bovenbouw bovenbouw afwerkingen installnties installaties i.nrichting inventaris 

(pr;r..el.) (sec.el.) ( werktuip;J.:.) (el.techn.) 
,,, ( . 1) (21) (31) (Ll-1) ( 51) (61) (71) (81) (91) (-1) 

~ ) 

nr7. i enince1 buit<m- ramen, buitenwand- "armte- el.centrale vnste inr. loose inv. 
't uwput wand en buitendeuren afwerkingen centrale energie- ;erkeers- verkeers-

tvoorziening c'Uimte ruimte 

~ '2) (, 2) (22) (32) (42) (52) (62) ( 72) (82) (92) . c.;.2) 
[binnen- binnendeuren binnenwand- afvoer- kracht- vaste inr. losse inv. 
iwanden e.d. afwerkinf'en 1nstallaties installaties ··ebruikers- gebruikers-

F<ktiviteiten aktiviteiten 

'03) ( . 3) (23) (33) (Ll-.3) ( 5.3) (63) ( 73) (83) (93) (-3) 
v~oeren op vloeren, uitneembare vloer- koud, wam lichtin- V.'1Ste losse 
f·:·ondslag galerl.;en vloeren, afwerkingen en heet stallatie r;:euken- keuken-

luiken ,,rater inrichting inventar:ls 

04) ( "4) ( 2l~) (34) (44) (54) (64) ( 74) (84) (94) (-4) 
trappen, balustrades trap- en F,8S, 1.rnmmunikatie- sanitair losse inv. 
hellinp;en :P,elling- perslucht installaties sanitaire 

~fwerkingen_ doeleindPn 

:05) ( 15) (25) (35) (45) (55) (65) (75) (85) cc.:·5) (-5) 
verlaagde plafond- ~uimtekoelin "'"ste lcsse inv. 
plaf onds afwerkingen rcchoonmaRk- c..;cl100nr'.':=1P.: -

.... ;1poI"atuur doeleinder 

,06) ( "':·S) (26) (36) (46) ( :'S) (66) ( '76) (BG) (96) (-6) 
fc.nderings- !rl: '.rote- transport- ~;;ste losse inv. 
~ccnstruktie IV'eI"warr.;ing installaties ops lap;- op berg-

inrichting doeleinder 

'07) (17) (27) (37) (47) 
1 

( :»7) K67) ( '77) (87) (9':"") (-7) 
oaal- daken c1ak- dak- :Ventilatie, 
"und eringen openingen a:fwerkingen '.Lucht-

nehandelin'1' 

C8) (18) (28) (38) (48) (58) ~ 68) ( 78) (BP) ( 98) (-8) 

SkELE.T' 
peveiligings-
installaties 

... ~. 

09) "19) (29) (39) (49) (59) ~69) (79) (89) (99) (-9) 
i:i;ebouw- gebouw- r;ebouw- gebouw-. gebouw- P;ebouw- rrebOUWVFJste r:ebo~iwlos:::;e 
pnd~rbouw bovenbouw bovenbouw a:fwerkinr;en installaties nstallaties i.nricht'.ine; inventaris 

1 n.,.,;m_el _) (RA" Al_) WAT'khd erk ) Al _ tpr,hn ) 

C-) 1-) (2-) (3-) (4-) (5-) (6-) (7-) (8-) (9-) ' --; 

:;;rojekt onderbouw bovenbouw bovenbouw afwerkingen installaties installaties vciste 10:3se projeltt 
~ c·,lgemeen (prim. el.) (sec.el.) ( werktuigk.) (el. techn.) :l'nricl': ti rce; ir.ventaris totaal 

\... ~ 
. 

figuur III.3. elementenmatrix van het CI/SfB-systeem 
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OMSCHRTJVING ELil1ENTEN CI/SfB-TABEL 1 

opmerkingen: 

- bij de omschrijving van de elementen is opgenomen 
de omschrijvin~ van de meeteenheden volgens het 
STAGG-rapport; 

- r'e omochr:i ,jvinr~nn van de Gler.lentcm (On) tot en 

met (09) ztn een eigen versie, afkomstig uit deze 
studie. 
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(00) VERWERVING TERREIN 

omscbrijving : 

omvat bet terrein zelf en de aktiviteiten welke 
nodig zijn voor bet bescbikbaar krijgen van bet 
terrein. 

voorbeelden 

- grond (prijs); 

- kadaster, not2ris, makelaar, taxatie; 

- onderzoek belend:i.nr;en, oprn'lme rapport; 
- sonderingen, boringen; 

- toer,ankelijk maken van bet terrein. 
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(01) PLANVOORBERETDING 

omschrijving : 

omvat alle aktiviteiten die verbonden zijn aan de 
voorbereiding van het bouwplan. 

voorbeelden : 

- architekt, adviseur, projektontwikke1ingsmaatschappjj, 
lichtdrukken, werktekeningen, konstrukteur, bouw
verf~unning ( leges) ; 

- annbesteding, f;unning. 
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(02) UTTVOERING 

omschrijving : 
omvat de aktiviteiten ten behoeve van de bouw die 
niet specifiek voor een onderdeel van het gebouw of 
van het terrein zijn bestemd, met uitzondering van 
de aktiviteiten genoemd onder de elementen (00), (01), 
(03), (04) en (07). 

voorbeelden : 
- verzekering, parkeervoorziening.tijdens de bouw, 

terreinafscheiding, bouwaansluitingen, verbruik 
elektra/water, bouwbelasting; 

- maatvoering, betonpompen, bekistingen lessen en 
schoonmaken, opruimen tijdens.de bouw, laden en 
lessen materieel, transport van en naar de bouw, 
puin afvoeren; 

- kantine, schaftkeet, magazijn, loods voor derd~n, 
verwarming en verbruik, inventaris keten, riolering, 
leidingen, telefoon(verbruik), schrijfbehoeften, 
kBsuitgaven, inventaris loodsen, direktiekeet, 
uitvoerderskeet; 

- aanvoer/monta~e/afvoer kranen, bezetting en af
schrijving kranen, lieren, klein gereedschap, 
keuring materialen, voorzieningen regen-, licht-, 
vorstverlet, (hoofd)uitvoerders, bewaking, reis
kosten, reisuren, direktievoering en begeleiding. 
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(03) OPLEVERING, ONDERHOUD, VERHUUR, VER.KOOP, 
IN G EBRUIKNAME 

omschrijving : 

omvat alle aktiviteiten die verband houden met : 
oplevering, onderhoudstermijn, verhuur, verkoop en 
in @:ebruikname. 

voorbeelden : 

- oplevering bouwwerk, onderhoud na oplevering; 
- promotion, verhuur door makelaar; 

- be~eleiding verkoop, aktes, verkoop via notaris, 
overdrachtskosten. 
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(04) FINANCIERING 

omschrijving : 

omvat het beschikbaarstellen van geldmiddelen en 
de Aktiviteiten die daarmee samenhanf,en. 

voorbeelden : 

- rente over de diverse posten, korrektiefaktor, 
initiele opslagen; 

- bankgarantie, bereidsstellingsprovisie; 
- hypotheekakte. 
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(07) OVERTGE INFORMATIE 

omschrijving : 

omvat alle informatie die niet ender een van de 
overige elementen valt. 

voorbeelden : 
- algemene kosten 
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(08) WINST EN RISIKO 

omschrijving : 

omvat de gekalkuleerde winst en een post voor 
onverwachte kosten. 
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(09) 

omschrijving 

omvat de informatie van de elementen (01) tot en met 
(08). 
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(0-) 

omschrijving : 

omvat de informatie van de elementen (00) en (09) en 
de informatie over kolom (00) die niet in een 
element is onder te brengen. 
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( 10) 'r ERHEIN-ON DERBOUW 

n-.......... ., 
I I 
I I 

t· .. ··-=--:----... 

I t 

I I 
I I • 

·~-
~· £;._sta:d ~~•-
~-. - -- --- ---..rl!-- -- ----· • 

10) 

omschrijving : 

omvat dezelfde werkzaambeden en voorzieningen als 
bescbreven bij de elementen (11) tot en met (18), 
maar nu voor bet gedeelte van bet bouwterrein dat 
niet bestemd is voor de gebouwen. 

voorbeelden : 

- ophogen, ontzoden en afgraven van het terrein dat 
niet bestemd is voor de gebouwen; 

- het rooien van bomen, bet verwijderen van oude 
funderingen, opstallen e.d.; 

- tijdelijke voorzieningen buiten de bouwput 

(zoals damwanden, bemaling, e.d.) voor het terrein 
dat niet bestemd is voor de gebouwen; 

- drainage, zandpalen, grondverbetering, injekties 
voor het terrein dat niet bestemd is voor de 

gebouwen ( ook blijvende of titjdelit1ke verlaging 
van de grondwaterstand); 

- uitzetten bouwterrein. 

opmerkinr;en : 

- dezelfde werkzaAmheden en voorzieningen als 

hierboven zijn p;enoemd voor het terrein dat we1 

bestemd is voor de gebouwen, vallen onder element (11). 
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(10) TERREIN-ONDERBOUW (vervolg) 

opmerkingen : 

- ont~ravingen en aanvullingen, direkt ten behoeve 

van de vloeren op grondslag, vallen onder element 
(13); 

- ontgravingen en ~anvullinv,en, direkt ten behoeve van 

de funderingskonstruktie, vallen onder element (1h); 

- bodeminjekties ten behoeve van de dragende konstr~ktie 

en grondverbeteringen met bijbehorende ontgravingen, 
direkt ten behoeve van paalfunderingen e.d., vallen 
onder element (17); 

- leidingen, kabels en rioleringen en bijbehorende 
ontgravingen ( en aanvullingen ), vallen onder element 
(50) en/of (60); 

- funderingspakketten voor we~en, paden, e.d., vallen 
onder element (40). 

meeteenheid : 
~ 

terreinonderbouw wordt ~emeten in mL. oppervlakte 

voor 11et ~edeelte van het bouwterrein dat niet bestemd 
is voor de gebouwen. 
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(11) VOCHZIENIHGEN BOUWPUT 

I 

meetlij n · -----+i 
l"T ~uw m.v . 

. ~ I 1- -. - - - - -- -

GEBRVIKSRUIMTE : I 

I I lbe~taa~~".!·" • . t· -r-t:"· _.::: -·· ... ·-.. 

17:?,,' .! ' j .,.. . . -· ............ 

omschrijving 

omvat alle vo~rbereidende werken aan het bouwterrein, 
die nodig zijn om de fundering aan te kunnen leggen. 

voorbeelden 

- uitzetten en ontgraven van de bouwput, inklusief 
eventuele verlaging van de grondwaterstand; 

- het opruimen van opstallen en oude funderingsresten, 

e.d. van het terrein dat bestemd is voor de gebouwen; 

- tijdelijke damwanden, bodeminjekties, grondbevriezing 
en zandpalen ten behoeve van de bouwput; 

- voorzieningen aBn belendende percelen; 

- het wederom aanvullen van de bouwput en het ver-
wijd eren van de tijdelijke voorzieningen. 

meeteenheid : 

voorzieningen bouwput worden gemeten in m2 bruto 
oppervlakte van de laagstgelegen vloeren waarboven 
gebruiksruimten aanwezig zijn. 
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( 13) VLOEREN OP GRONDSIJAG 

I -rt---- meetlijn 
I 

: ·;-GEBRU!~SRUIM'TE -·-o I,,.______, . 
--- I· I....::·-- _1 

omschrijving 

... 1 
! 

1-:::,"-::-.~ ... i 
t KRUIPRUl~TE 

I I l 
rl Lt 
L - - J:::=:l~·-(13 > 

omvat alle vloeren in rechtstreeks kontakt met de grond, 
met inbegrip van vloerverdikkingen of verzwaringen, 
bijbehorende ontgravingen en aanvullingen, egaliseren, 

isolatie, bodemafsluiting, e.d •• 

opmerking 
omvat tevens de vloerafwerking wanneer deze een geheel 

vormt met de vloerkonstruktie. 

meeteenheid 
vloeren op grondslag worden gemeten in m2 bruto opper
vlakte van de laagstgelegen vloeren waarboven gebruiks

ruimten aanwezi~ zijn. 
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( 1G) FUNDE1UNGSKONSTHUK'l1JE 

~---meetlijn 

-I .-l~EBR]I SRUIMTE __ _L • ._.__,,, 

.....---\"· I '----
\ .: -,- - - - - - - - -

\ . 
\ \ KRUIPRUl,TE 

\ \ ___ ......., __ ::.. ----+ 
(16) I 

omschrijving 
omvat alle onderdelen van de fundering, gerekend vanaf 
de dragende grondslag of vanaf de paalfundering (17) 

tot aan de bovenkant van de laagstgelegen vloeren 
waarboven gebruiksruimten aanwezig zijn, waarbij de 
vloer (23) niet meegerekend wordt. 

voorbeelden : 

- poeren, funderingsvoeten, keermuren, funderings
balken en funderingen op staal, zowel in metsel
werk als in beton; 

- isolatie, wapening en werkvloeren; 
- bijbehorende ontgravingen en aanvullingen. 

meeteenheid : 
de funderingskonstruktie wordt gemeten in m2 bruto 
oppervlakte van de laagstgelegen vloeren waarboven 
gebruiksruimten aanwezig zijn. 
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( 17) PAAIJ:F'UNDERINGEN, e.d. 

•I 

- 1 

' 

omschrijving 

alle werken die tot doel hebben een draap:konstruktie 

te vormen om de belasting van het bouwwerk over te 
brengen naar een dieper gelegen draagkrachtife ~rond
slag. 

voorbeelden 

- paalfunderingen, put- en pijlfunderinfen, diep-
wanden, trekverankeringen, e.d.; 

- bodeminjekties ten behoeve van de dragende konstruktie; 
- blijvende stalen damwanden; 
- grondverbetering met bijbehorende ontgravingen. 

meeteenheid : 
de paalfunderingen, e.d. worden gemeten in m2 bruto 

oprervlakte van de laagstgelegen vloeren waarboven 
gebruiksruimten aanwezig zijn. 
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(19) GEBOUW-ONDERBOUW 

omschrijvi.ng : 

omvet de informatie van (11) tot en met (18). 

meeteenheid : 

m2 bruto oppervlakte van de laagstgele~en vloeren 
waarboven gebruiksruimten aanwezig zijn. 
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(1-) ONDERBOUW 

omschrijving : 

omvat de informatie van (10) en (19) en de informatie 
over kolom (10) die niet in ~en element is onder te 
brengen. 
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(20) TERJ~EIN-BOVENBOUW (primaire elementen) 

'~-- --- -----+' .......... -A. ........ __ 
; ' ' ,; : .~·Ji; «:.. ' ..• : . 

. '· 

omschri,iving 

omvat dezelfde onderdelen als beschreven bij de elementen 
(21) tot en met (28) van alle blijvende inrichtingen 
of opstallen voor het gedeelte van het terrein dat niet 
bestemd is voor de gebouwen. 

voorbeelden : 

- muren, afscheidingen (exklusief poorten en openingen 
daarin) en hekken; 

- hellingen en treden; 

- kleine overkappingen en pergola's; 

- vijvers, fontijnen (exklusief installaties en 
riolering) en zandbakken. 

meeteenheid : 

terrein-bovenbouw wordt gemeten in m2 oppervlakte voor 
het gedeelte van het bouwterrein dat niet bestemd is 
voor de gebouwen. 
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(21) BU!TENWANDEN 

' l 
==:..-::..";..-...:;. 

' - ---1 
. L I 

~~· _(~~----] 
-l'-

omschrijving : 
omvat alle buitenwanden die een gebruiksruimte om
sluiten vanaf de bovenzijde van de onderbouw ( zie 
omschrijving bij (16)) tot aan het dak (27). 
uitgezcnderd zijn gevelkolommen (zie (23) en (28)) 
en openingen (31). 

voorbeelden : 
- gemetselde gevels, betonwanden, gordijngevels, 

systeemwanden, kelderwanden; 
- borstweringen, wandverzwaringen, schoorstenen als 

onderdeel van de buitenwand; 
- terugliggende wanden van galerijen; 
- de bijbeborende onderdelen zoals verankeringen, 

vertikale waterwerende lagen (aangebrande weefsel
stroken); 

- isolatie als onderdeel van de wandkonstruktie; 
- voegwerk. 

opmerkingen : 
- niet meegerekend worden boeiboorden, dakbetimmeringen 

en andere delen vloer- en/of dakkonstruktie; 
- omvat tevens binnenwandafwerkingen indien de wanden 

aan de binnenkant reeds van een afwerking zijn 
voorzien; 
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(21) BUITENWANDEN (vervolg) 

opmerkingen : 

- niet mee~erekend worden alle kosten van afwerkingen 
zoals beplatingen, pleisterwerken, schilderwerk, 
echter wel voegwerk; 

- niet meegerekend warden de kosten van schoorstenen 
boven de dakrand en van buitenwanden voor zover_ze ~een 
gebruiksruimte omsluiten ( zie (27) ); 

- bij toepassing van gordijngevels of systeemwanden 
worden deze kosten kompleet met ramen en afwerkingen 
opgenomen. 

meeteenheid : 

buitenwanden worden ~emeten aan de buitenzijde van het 
gebouw in m2 wandoppervlakte, exklusief openingen, 
behoudens het gestelde bij de laatste opmerking. 
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(22) BTNNENWANDE'N 

omschrijving : 

i::.----------l I-: _-_:, - ~---_-_- ~ 
t 

omvat alle binnenwanden die gebruiksruimten omsluiten, 
uitgezonderd kolommen (zie (28)). 

voorbeelden : 
- scheidingswanden en afscheidingen of vouwwanden 

(behalve waar deze bet karakter hebben van deuren); 
- onderdelen zeals verankeringen; 
- schoorstenen en kanalen die een geheel vormen met 

de wanden; 
- verzwaringen, isolatie als onderdeel van de wand

konstruktie, brandweringen en dergelijke; 
voegwerk. 

opmerkingen : 
- niet meegerekend worden de kosten van afwerkingen 

zoals panelen, pleisterwerk, isolatie die tevens 
dienst doet als wandafwerking, schilderwerk, 
echter wel voegwerk; 

- niet meegerekend Worden de kosten van schoorstenen en 
kanalen en van binnenwanden voor 
zover ze geen gebruiksruimte omsluiten (zie (27)); 

I 
f 
f 
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(22) BINNENWANDEN (vervolg) 

opmerkingen : 
- bij toepassin~ van systeemscheidtn~swanden, vouw

wanden of p;epre.fabriceerde sanitaire eenheden, vallen 
deze kosten kompleet met deuren en afwerkingen ender 
di t element. 

meeteenheid : 
binnenwanden worden gemeten in m2 wandoppervlakte, 
exklusief openingen (behoudens het gestelde bij de 
laatste opmerking). 
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( 23) :VLOEREN, GAI,ERIJEN 

•·• .. ,; 

omschrijving : 
omvat alle vrijdragende vloeren, vloerkonstrukties 
en systeemvloeren. 

voorbeelden : 
- galerijen, trapbordessen op vloernivo; 
- onderdelen zoals kokers die een geheel met de vloer 

vormen; 
- balken, vloerverzwaringen, kolomkoppen, verankeringen, 

brandwering, binten, isolatie, wapening; 
- konstruktieve houten ondervloeren, stalen rooster

vl6eren, druklagen, dilatatievoegkonstrukties en 
en dergelijke. 

opmerkingen : 
- onderdelen die toegevoegd moeten worden om de vloer 

te formeren worden bij dit element opgenomen (bij 
voorbeeld vloerdelen op houten balklagen, vloer
platen op stalen liggers); 

- niet hierin begrepen zijn de kosten van sekundaire 
vloeren zoals uitneembare vloeren, verhoogde vloeren 
(bijvoorbeeld podia); 

- balken die niet een geheel vormen met de vloer 
(geprefabriceerde balken, stalen balken, e.d.) vallen 
onder skelet (28) 
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(23) VLOEREN, GALERIJEN" (vervolg) 

meeteenheid : 

vloeren worden gemeten tot aan de binnenkant van de 
buitenwandkonstruktie in m2 oppervlakte (exklusief 
openingen). Meegerekend worden de oppervlakten van 
galerijen, balkons en dergelijke. 
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( 24) 'rRAPPEN, H:ELLJNGEN 

omschrijving 

omvat trapkonstrukties, trappen, hellingen, tribunes, 
ladders en dergelijke. 

voorbeelden : 

- traponderdelen zoals trapbomen, wangen, treden, 
stootborden, trapschilden, tussenbordessen, 
met uitzondering van afwerkingen (zie (44)). 

meeteenheid : 

trappen en hellingen worden in horizontale projektie 
t 1·n m2 1 kt ~eme en opperv a e. 
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(27) DAKEN 

omschrijving 

omvat alle onderdelen vanaf de onderzijde van de 
vloerkonstruktie die zich boven de hoogst gelegen 
gebruiksruimte bevindt. 

voorbeelden : 

- onderdelen zoals balken, vloerverzwaringen, kolom
koppen en dakopstanden die een geheel vormen met de 
vloer; 

- dakvloeren, dakoverstekken en luifels; 

- boeiboorden, gootkonstrukties, afschotlagen, dak-
randkonstrukties met betimmeringen; 

- binten, spanten, gordingen, schegstukken, dakbeschot, 
ravelingen, sporen; 

- verankeringen, brandwering, isolatie als onderdeel 
van de dakkonstruktie; 

- dakplaten, druklagen, wapening, dilatietievoegen; 
- schoorstenen, borstweringen die een geheel met de 

dakkonstruktie vormen. 
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(27) DAKEN (vervolg) 

opmerkingen : 

- onderdelen die toegevoegd moeten worden om de dak
vloer te formeren worden bij dit element opgenomen 

( bijvoorbeeld vloerdelen op houten balklagen en 
vloerplaten op stalen liggers); 

- onderdelen van dakopbouwen (bij voorbeeld lift- en 
installatieruimten) zullen bij de daarop betrekking 
hebbende elementen worden opgenomen, bij voorbeeld 
(21), (22), (27) en/of (28); 

- omvat ook de kosten van de gevel- en binnenmuur
toppen en schoorstenen voor zover deze niet vallen 
onder (21) en (22) en van borstweringen. 

meeteenheid : 

daken worden in horizontale projektie gemeten tot 
aan de buitenkant van de dakkonstruktie in m2 

oppervlakte (exklusief openingen). 
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( 28) SKELE'T 

1'1·, 

ry-., ' ~ 
I ....-- - -l ~ ·- 7-l 

I -· 
(28) i 

I i " I , -+-

omschrijving : 

omvat alle onderdelen van de hoofddraagkonstruktie 

behorende tot de bovenbouw, die met elkaar een staaf
konstruktie vormen. 

voorbeelden 

- kolommen, balken, gordingen, spanten, schoorkon
strukties, geprefabriceerde kolommen en balken; 

- inklusief onderdelen zoals voegkonstrukties, op
leggingen en verankeringen. 

opmerkingen 

- wanden, die een konstruktieve funktie hebben en de 

kolommen die hiervan deel uitmaken worden opgenomen 
in (21) of (22); 

- balken die een geheel vormen met een vloer of dak 
moeten opgenomen worden in (23) of (27); 

- dit element omvat ook sekundaire elementen en af
werkingen die hierin ge1ntegreerd zijn. 

meeteenheid 

bet skeJ.et wordt gemeten in meters lengte -wan de 
kolommen, balken en dergelijke. 
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(29) GEBOUW-BOVE:NBOUW 
(primaire elementen) 

omschri,jving : 

omvat de informatie van (21) tot en met (28). 
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(2-) BOVENBOUW 
(primaire elementen) 

omschrijving : 

omvat de informatie van (20) en (29) en de 
informatie over kolom (20) die niet in een 
element is onder te brengen. 
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(30) TERREIN-BOVENBOUW (sekundaire elementen) 

omschrijving : 
omvat dezelfde onderdelen als beschreven bij de 
elementen (31) tot en met (38) en betreft de vol
tooiing van de openingen in de primaire elementen 
van de terrein-bovenbouw (20). 

voorbeelden : 
- deuren en poorten in muren en afscheidingen; 
- balustrades en leuningen langs hellingen en treden 

op het gedeelte van het terrein dat niet bestemd is 
voor de gebouwen. 

meeteenheid : 
terrein-bovenbouw (sekundaire elementen) wordt gemeten 
in m2 oppervlakte voor het gedeelte van het bouw
terrein dat niet bestemd is voor de gebouwen. 



....---------------------------------------
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( 31) R.AMEN, BtJITENDEUREN 

(sekundaire elementen: 

in buitenwanden) 

omschrijving : 

: ;. 

I 
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omvat de voltooiing van de openingen in de buiten
wanden (21). 

voorbeelden : 
- onderdelen om ramen, ventilatie-openingen, zon

weringen, verduisteringen, buitendeuren, puien, 
enzovoort samen te stellen, zeals onderdorpels, 
waterslagen, slabben en dampdichte lagen, boven
en zijlichten, aftimmeringen, panelen, deuren, 
ramen, hang- en sluitwerk, kozijnen; 

- beglazing en schilderwerk, isolatie. 

opmerking 
- lateien en andere werkzaamheden in de dagkant van 

de muur worden hierbij opgenomen. 

meeteenheid : 
ramen, buitendeuren warden ~emeten tot aan de buiten
ka.nt van de kozijnen in m2 oppervlakte (gemeten aan 
de buitenzijde van het gebouw). 



-45-

(32) BINNENDEUREN, e.d. 
(sekundaire elementen 
in binnenwanden) 

omschrijving : 
omvat de voltooiing van de openingen in de binnen
wanden (22). 

voorbeelden : 
- kozijnen met eventuele boven- en zijlichten, ramen, 

deuren, binnenpuien, looddeuren, vouwdeuren, 
luiken, ventilatieroosters, aftimmeringen, stof
dorpels, panelen, hang- en sluitwerk; 

- verduisteringen en rolluiken met omkastingen; 
- beglazing en schilderwerk. 

opmerking 
- lateien en andere werkzaamheden in de dagkant van 

de muur moeten hierbij worden opgenomen. 

; 

meet"eenheid : 
binnendeuren, en dergelijke worden gemeten aan de 
buitenkant van de kozijnen in ~~ oppervlakte • 

... ..... 
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(33) UJTNEEMBARE VLOEREN, LUIKEN EN PODIA 

GEBRUIKSRUIMTE 

t, ~-:.11 IL ==-j k33> 
jkRUIPRUIMTE i 
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omschrijving 
omvat de verhoogde vloeren en de voltooiing van de 
openingen in de vloeren (23). 

voorbeelden : 
- uitneembare vloeren, verhoogde vloeren (bijvoorbeeld 

podia); 

- betimmering van gaten, inklusief luiken, roosters, 
beslag, timmerwerk en schilderwerk; 

- komputervloeren. 

opmerkingen : 
- de kosten van ravelingen vallen onder (23); 
- vloerbedekkingen op luiken vallen onder (43). 

meeteenheid 
uitneembare vloeren en dergelijke warden gemeten in ,..., 

me:: oppervlakte. 
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(34) BALUSTRADES 

I 
___ me~et~I i:&.:j n.;___Ji-

omschrijving : 

omvat de voltooiing van trappen en hellingkonstrukties. 

voorbeelden 
- balusters en leuningen, inklusief schilderwerk. 

opmerking : 
- hierin zijn be~repen de kosten van balusters van 

bordessen op vloernivo waar deze in verbinding staan 
met trappen of hellingen. 

meeteenheid : 
balustrades, traphekken en dergelijke worden in 

horiz~ntale projektie gemeten in meters lengte. 
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( 3 5) VEHLAAG DE PLA:F'ONDS 
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omschrijving : 

omvat de voltooiing onder vloeren (23) en daken (27) 
met als primair doel de hoogte van de onderliggende 
ruimte te beperken. 

voorbeeld 

- onderdelen zoals ophangkonstrukties met bijbehorende 
prandweringen en geluidswering en bijbehorende platen. 

opmerkingen : 

- systeemplafonds met de afwerkingen en schilderwerk 
en eventueel installaties geintegreerd vallen ook 
onder dit element; 

- ophangkonstrukties, die een geheel vormen met de vloer 
en/of dak (balken en dergelijke) vallen onder element 
(23) vloeren en/of daken (27). 

meeteenheid : 

verlaagde plafonds worden gemeten in m2 oppervlakte. 
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(37) DAKOPENJNGEN 

r --r C37) . r---1 .. 1_ -----

~ ~lijn pf-

omschrijving 

omvat de voltooiing van de openingen in de daken (27). 

voorbeelden : 

- de benodogde onderdelen om de dakopeningen, licht
openingen, luiken, dakkapellen, dakkappelafwerkingen, 
dakramen, lichtstraten enzovoort samen te stellen, 
zeals : dakraamkozijnen, randafwerkingen, dakkoepels, 
lijsten, dakbalustrades; 

- beglazing en schilderwerk. 

opmerking 

de kosten van ravelingen vallen onder (27). 

meeteenheid : 

dakopeningen worden in horizontale projektie gemeten 
in m2 oppervlakte. 
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(39) GEBOUW-BOVENBOUW 

omschrijving : 

omvat de informatie van (31) tot en met (38). 
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(3-) BOVENBOUW 
(sekundaire elementen) 

omschri,jving : 

omvat de informatie van (30) en (39) en de informatie 
over kolom (30) die niet in een element is onder te 
brengen. 
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(40) TERREINAF\.JERKINGEN 

. ~(40~ 
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omschrijving : 
omvat dezelfde onderdelen als beschreven bij de 
elementen (41) tot en met (48) die betrekking hebben 
op de afwerking van de terrein-bovenbouw; 
tevens omvatten de.terreinafwerkingen werken ten 
beboeve van verkeersvoorzieningen en tuinaanleg 
op bet bouwterrein dat niet bestemd is voor de gebouwen. 

voorbeelden : 
- afwerklagen voor wegen, voetpaden, parkeerplaatsen 

en speelplaatsen; 
- bestratingen, trottoirbanden, tegels, slijtlagen 

met ondervloer; 
- beplantingen en heggen. 

opmerking : 
- omvat tevens de funderingspaketten voor wegen en 

andere terreinafwerkingen. 

meeteenheid : 
terreinafwerkingen warden gemeten in m2 oppervlakte 
voor bet gedeelte van bet bouwterrein dat niet be
stemd is voor de gebouwen. 

I 



-53-

_..,,~---------....... 

(41) BUITENWAND.AFWERKING 

omschri,jving : 
omvat afwerkingen op buitenwanden. 

voorbeelden : 

- het voorbereidend werk en de onderdelen, zoals 
latwerk, gevelbekleding, tegelwerk, pleisterlagen, 
lijsten; 

- afdekplaten en schilderwerk; 
- isolatie die tevens wandafwerking is. 

opmerking 

~ niet meegerekend warden de afwerkingen die reeds een 
onderdeel zijn van de buitenwanden (21), zeals 
voegwerk, gordijngevels en systeemwanden. 

meeteenheid 

de buitenwandafwerkingen worden gemeten in m2 opper
vlakte van de buitenwand. 
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(42) BINNENWANDAFWERKINGEN 
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omschrijving : 

omvat afwerkingen op binnenwe:r:den en op de binnen
zijde van de buitenwanden. 

voorbeelden 
- bet voorbereidend werk en de onderdelen zoals lat

werk, wandbekleding, gipsplaten, tegelwerk, pleister
werk; 

- afdekplaten, betimmeringen, lijsten en schilderwerk; 
- isolatie die tevens wandafwerking is. 

opmerkingen : 
- niet meegerekend worden de afwerkingen die reeds 

onderdeel zijn van de buitenwanden (21) en de binnen
wanden (22), zoals voegwerk, systeemscheidings
wanden; 

- afwerkingen op de binnenzijde van de buitenwanden 
vallen ook ender dit element. 

meeteenheid : 
de binnenwandafwerkingen worden gemeten in m2 opper
vlakte van de binnenwanden. 



-55-

( '+ 3) VLOERAli'W'EHKINGEN 
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omschrijving : 

omvat afwerkingen op vloeren en zwevende vloeren. 

voorbeelden : 

- het voorbereidend werk en de onderdelen, zeals niet 
konstru.ktieve ondervloeren, latten, plinten en andere 
hoekafwerkingen; 

- tegels, tapijten, linoleum. en parket. 

opmerking : 

- vloerbedekkingen, niet bouwkundig, van luiken en 
podia vallen ook onder <lit element. 

meeteenheid : 

de vloerafwerkingen worden gemeten in m2 vloeroppervlakte. 
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(44) TRAP- E.:N HELLINGAFWERKINGE.:N 

omschrijving : 

omvat afwerkingen op trappen en hellingen. 

voorbeelden : 

- het voorbereidend werk en de onderdelen, zoals trap
neuzen en schilderwerk. 

opmerking : 

- omvat tevens het schilderwerk van balustrades. 

meeteenheid : 

de trap- en hellingafwerkingen worden in horizontale 
projektie gemeten in m2 oppervlakte. 
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(45) PLAFONDAFWEHKINGEN 

omschri,jving 

omvat afwerkingen op de onderkant van de vloeren en 
daken. 

voorbeelden 

- het voorbereidend werk en de onderdelen zoals 
tengels, draadgaas, steengaas, gipsplaten en pleister
werk; 

- tegels, lijsten, afdekstrips, rozetten en schilder
werk; 

isolatie die tevens plafondafwerking is. 

opmerking : 

- schilderwerk van systeemplafonds valt onder element (35). 

meeteenheid : 
2 de plafondafwerkingen worden gemeten in m plaf ond-

oppervlakte. 
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( 47) DAKAJr\.JERKINGEN 
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omschrijving 
omvat afwerkingen op daken. 

voorbeelden : 
- het voorbereidend werk en de onderdelen zeals damp

remmende lagen, panlatten, tengels, dakpannen en 
andere bedekkingen; 

- tegels, daktrimmen, dakvoegafwerkingen, behandelingen 
van boeiboorden en dakrandbetimmeringen en schilder
werk; 

- isolatie die een onderdeel is van de dakafwerking; 
- afwerking van dakterassen. 

meeteenheid : 
dakafwerkingen worden in horizontale projektie gemeten 
tot aan de buitenkant van de dakkonstruktie in m2 

oppervlakte. 
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(49) GEBOUWAFWERKINGEN 

omschrijving : 

omvat de informatie van (41) tot en met (48). 
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(4-) AF\.JERKJNGEN 

omschrijving : 

omvat de informatie van (40) en (49) en de informatie 
over kolom (40) die niet in een element is onder te 
brengen. 
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(50) TERREIN-INSTALLATIES 
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omschrijving : 

omvat dezelfde onderdelen als beschreven bij de elementen 
(51) tot en met (58) en onderdelen ten behoeve van de 
vaste terrein-inrichting (70), voor het gedeelte van 
het terrein dat niet bestemd is voor de gebouwen. 

voorbeelden 

-·alle rioleringen (uitgezonderd drainage) tot en met 
het lozingspunt (verbinding met hoofdriool) of de 
waterzuiveringsinstallatie; 

- de vuilafvoerinstallaties, watervoorzieningen, 
inklusief bronnen, brandkranen of droge brand
leidingen; 

- gas- en verwarmingsleidingen en andere speciale 
leidingen; 

- isolatie, bescherming en/of schilderwerk; 
- bijbehorend graafwerk. 
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(50) TERREIN-INSTALLATIES (vervolg) 

opmerking : 

- de kosten van gas- en watervoedingsleidingen die het 
gebouw aansluiten op het gemeentelijke leidingnet 

worden, in onze versie, opgenomen ender element (02). 

meeteenheid : 

terrein-installaties warden gemeten in m2 oppervlakte 
voor het gedeelte van het bouwterrein dat niet bestemd 
is voor de gebouwen. 
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(51) WARMTECENTRALE 
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omschrijving : 

omvat de installatie met inbegrip van de ketels, de 

daarbij behorende leidingaanleg, apparatuur en appendages 
tot en met de hoofdverdelers, inklusief de gasleiding
aanleg ten behoeve van de ketels. 

voorbeelden 

- de primaire pompen, voedingspompen, kondenspompen, 
expansievaten, waterbehandeling ten behoeve van de 
ketels; 

- ontgassingstanks, kondenstanks, spuitanks, olie

tanks met de daarbij behorende leidingaanleg en 
apparatuur; 

- schoorstenen en rookgaskanalen, ketelhuisventilatie; 
- isolatie, bescherming en/of schilderwerk; 
- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 
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(51) WARMTECE:NTRALE (vervolg) 

opmerkingen : 

- de onderdelen waarui t ketelhuizen en dergeli,jke 
zijn opgebouwd, zullen opgenomen worden ender de 
daarvoor bestemde bouwkundige elementen; 

- elektrische voedingen van de relaiskasten en/of 
kompressoren vallen ender element (62); 

- radiatoren en dergelijke en leidingen vanaf de 
hoofdverdelers vallen onder element (56). 

meeteenheid : 

warmtecentrale wordt gemeten in Kcal/h of J/sec. 
SI-eenheid J/sec = 0,860 Kcal/h. 
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(52) AFVOERINSTALLATIES 
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(52) 

omschrijving 

omvat de afvper van vuil en afvalstoffen, chemikalieen, 
regenwater, faekalieen en vuil water. 

voorbeelden 

- onderdelen als leidingen, afvoerpluggen, schrob
putjes, roosters, vergaarbakken, pompen, kontrole
apparatuur, regenwaterafvoeren (geen goten), be

luchtingsleidingen, stankafsluiters en ontluchtingen; 
- vultrechters en stortkokers; 

- isolatie, bescherming en/of schilderwerk; 
- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- de onderdelen waaruit technische ruimten en dergelijke 
zijn opgebouwd, zullen opgenomen worden onder de daar
voor bestemde bouwkundige elementen; 

- bj_jbehorende elektrotechnische werkzaamheden en 
installaties vallen onder element (62); 
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(52) AFVOERINSTALLATJES (vervolg) 

opmerkingen (vervolg) : 

- gedeelten buiten het gebouw vallen ender element (50); 
- elektrische voedingen van relaiskasten en/of 

kompressoren vallen ender element (62). 

meeteenheid : 

afvoerinstallaties warden gemeten in aantal aan
slui tingen. 
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( 53) KOUD, WARM EN HEEr WATER 
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(53) 

omschrijving 

omvat alle watertapnetten zeals koudwatertapnet, 
warmwatertapnet, heetwatertapnet en onthard-water
tapnet. 

voorbeelden 

- onderdelen als hoofd- en verdeelleidingen, kranen, 
afsluiters, pompen, hydroforen, voorraadtanks, water
behandelingstoestellen, verwarmingsspiralen, 
geysers, tapkranen en mengers; 

- isolatie, bescherming en/of schilderwerk; 
- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- de onderdelen waaruit technische ruimten en dergelijke 
zijn opgebouwd, zullen worden opgenomen ender de daar
voor bestemde bouwkundige elementen; 

- bijbehorende elektrotechnische werkzaamheden en 
installaties vallen ender element (62); 
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(53) KOUD, WARM EN HEET WATER (vervolg) 

opmerkingen (vervolg): 

- gedeelten buiten het gebouw vallen onder element (50); 
- onderdelen van het watervoorzieningssysteem, die 

allen ten dienste zijn van een speciale installatie 
onder (51) tot en met (58), zullen worden opgenomen 
onder het betreffende element; 

- elektrische voedingen van de relaiskasten en/of 
kompressoren vallen ender element (62). 

meeteenheid : 

koud, warm en heet water worden gemeten in aantal 
tappunten. 
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(54) GAS, PERSLUCHT e.d. 

omschrijving : 

omvat de gasvoorzieningen, propaan en butaan, medische 
en industriele gassen, perslucht en vakuiim. 

voorbeelden : 

- onderdelen als leidingen, afsluiters, meters, kom
pressoren, gasflessen, voorraadtanks, pompen en tap
kranen; 

- isolatie, bescherming en/of schilderwerk; 
- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- de onderdelen waaruit technische ruimten en dergelijke 
zijn opgebouwd, zullen opgenomen ender de daar-
voor bestemde bouwkundige elementen; 

- bijbehorende elektrotechnische werkzaamheden en 
install.aties vallen ender element (62); 

- gedeelten buiten het gebouw vallen ender element (50); 
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(54) GAS, PERSLUCHT e.d. (vervolg) 

opmerkingen (vervolg) : 

- onderdelen van het gasvoorzieningssysteem, die alleen 
ten dj.enste zijn van een speciale installaties onder 
(51) tot en met (58), zullen worden opgenomen onder 
het betreffende element; 

- elektrische voedingen van de relaiskasten en/of 
kompressoren vallen onder element (62). 

meeteenheid : 

gas, perslucht en dergelijke worden gemeten in aantal 
tappunten. 



-71-

(55) RUIMTEKOELING 
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omschri,jving 

omvat de installaties ten behoeve van gekoelde ruimten 
als koelkamers, koelmagazijnen, koel- en vriescellen 
en dergelijke (echter met uitzondering van koelkasten 
en koelsystemen ten behoeve van luchtbehandeling en 
ventilatie). 

voorbeelden : 

- leidingen, koelaggregaten, instrumenten en kontrole
apparatuur en koelceldeuren; 

- isolatte en dampdichting, bescherming en/of schilder
werk; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- de onderdelen waaruit de koelkamers en derp,elijke 
zijn opgebouwd, zullen worden opgenomen onder·de 
daarvoor bestemde bouwkundige elementen; 

- bijbehorende elektrotechnische werkzaamheden en 
installaties vallen ender element (62); 

- gedeelten buiten het gebouw vallen ender element (50); 
elektrische voedingen van de relaiskasten en/of 
kompressoren vallen ender element (62). 

meeteenheid : 

ruimtekoeling wordt gemeten in Kcal/h 01 J/sec. 
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(56) RUTMTEVERWARMING 
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omschrijving 

omvat ruimteverwarming door middel van beet water, 
warm water en/of stoom, hete lucht en ingebouwde 
elektriciteitssystemen en andere centrale systemen, 
met inbegrip van leidingaanleg, kontrole-apparatuur, 
omkastingen, appendages en dergelijke. 

voorbeelden : 

- radiatoren, konvektoren, plintverwarming, ven
tilatiekonvektoren met stralers, stralingspanelen, 
plafondstralers en vloerverwarming; 

- roosters, ventilatoren, filters; 
- elektrische vloerverwarming, plafondverwarming, 

warmte-akkumulerende radiatoren; 
- warmtepompen, zonne-energieverwarming en plaatse

lijke verwarming zoals open haarden (behalve de 
rookkanalen) en stralingskachels; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 
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(56) RUIMTEVERWARMING (vervolg) 

opmerkingen : 

bijbehorende elektrotechnische voorzieningen vallen 
onder element (62); 

- gedeelten buiten het gebouw vallen onder element (50); 
- elektrische voedingen van relaiskasten en/of 

kompressoren vallen onder element (62). 

meeteenheid : 

ruimteverwarming wordt gemeten in m2 oppervlakte van 
het verwarmingslichaam. 
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(57) VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING 
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omschrijving 
omvat de mechanische ventilatie zoals stof-, damp
en rookafzuiging en aanzuiging van verse lucht; 
omvat ventilatie met verwarming (plaatselijke of 
centrale luchtverwarming); 
omvat ventilatie met verwarming en keeling (plaatse
lijke of centrale luchtbehandeling). 

voorbeelden : 
- af- en aanzuigventilatoren, afzuigkappen, centrale 

apparatuur en appenda~es; 
- leidingen, kanalen, roosters, heaters; 
- sekundair gekoeld of koudwaternet; 
- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 
- onderdelen van technische ruimten en dergelijke 

waRruit deze zijn opgebouwd, zullen opgenomen worden 
onder de daarvoor bestemde bouwkundige elementen; 

- bijbehorende elektrotechnische werkzaamheden en 
installaties vallen onder element (62); 

- gedeelten buiten het gebouw vallen onder element (50); 

meetee:nheid : 
ventilat~e en luchtbehandeling wordt gemeten in m3 

inhoud van de ingebrachte lucht. 
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(59) GEBOUW-INSTALLATIES 
(voornamelijk werktuigkundig) 

omschri,jving : 

omvat de informatie van (51) tot en met (58). 
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(5-) !NSTALLATIES 
( voornam·elijk werktuigkundig) 

omschrijving : 

omvat de informatie van (50) en (59) en de informatie 
over kolom (50) die niet in een element is ender te 
brengen. 
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(60) TERREIN-INSTALLATTES 

omschrijving : 
omvat dezelfde onderdelen als bescbreven bij de elementen 
(61) tot en met (68) en onderdelen ten beboeve van de 
vaste terrein-inricbting (70), voor bet gedeelte van 
bet terrein dat niet bestemd is voor de gebouwen. 

voorbeelden 

- hoofd-, voedings- en stuurleidingen, kracbtinstallaties, 
terreinverlicbting en antennas; 

- bijbeborende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 
- de kosten van elektra-voedingskabels en telefoon

kabels die bet gebouw aansluiten op bet gemeentelijk 
(provinciaal) net, warden in onze versie opgenomen 
onder element·(02). 

meeteenbeid : 
terrein-installaties worden gemeten in m2 oppervlakte 
voor het gedeelte van bet bouwterrein dat niet bestemd 
is voor de gebouwen. 
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(61) :ELEKTRISCHE CENTRALE ENERGTEVOORZIENING 
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omschri,jving : 
omvat de elektrische 
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hoofdaansluiting (inklusief 
transformatorstation en hoofdverdeelkast) en spannings
distributie tot en met de verdeelkast. 

voorbeelden : 
- onderdelen zoals meters, akku's, omvormers, trans

formatoren, kontrole-apparatuur en instrumenten, 
leiding- en kabeiwerk, noodstroomvoorzieningen; 

--appara~uur ten behoeve van bescherming, aarding; 
-, ·bljbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen 
- de onderdelen waaruit de schakelruimten en dergelijke 

zijn opgebouwd, zullen opgenomen worden ender de 
daarvoor bestemde bouwkundige elementen; 

- ruimteverwarming of luchtbehandeling door middel 
van elektrische energie zullen worden opgenomen 

ender (56) of (57); 
- gedeelten buiten het gebouw vallen onder element (60); 

meeteenheid : 
de elektrische centrale enerr;ievoorz:iening wor~~t gemeten 
in Watt of J/sec. ST-eenheid J/sec. "' ,1 ~ID.,"· 
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(62) KRACHTINSTALLATIE 

• 

omschrijving : 

omvat het stroomverdeelnet vanaf 
de stroomverdeelkasten tot en met de aansluitpunten. 

voorbeelden : 

- onderdelen, zoals kalbels en leidingen, schakelaars 
en kontaktdozen; 

bijbehorende bouwkundige voorzienigen. 

opmerkingen : 

- onder dit element vallen ook de elektrotechnische 
werkzaamheden en installaties behorende bij de 
elementen : (51) warmtecentrale, (52) afvoerinstalla
ties, (53) koud, warm en heet water, (54) gas, pers
lucht e.d.,(55) ruimtekoeling, (56) ruimteverwarming, 
(57) ventilatie en luchtbehandeling, (66) trans
portinstallaties en (68) beveiligingsinstallaties; 

- gedeelten buiten het gebouw vallen ender element (60). 

meeteenheid 
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( 63) IJTCHTINS'.I.'ALLATTE 
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omschr'ijving : 
omve.t het lichtverdeelnet, vanaf de aansluitpunten 
tot· en met de lichtarmatnren. 

voorbeelden 
- onderdelen, zeals bedrading, kabels en leidingen, 

schakelaars, kontaktdozen voor algemene doeleinden, 
kontrole-apparatuur; 

- armaturen, gloeilampverlichting, fluorescentie
lampen, kwikdamplampen en dergelijke; 

- noodverlichtin~ 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 
lichtinstallaties die ge1ntegreerd Z1Jn in de syste.em
plafonds, vallen onder element (35) verlaagde plafonds; 

- verlichtingsarmaturen aangebracht aan de buitenzijde 
van het gebouw zullen normaliter hier op~enomen worden, 
tenzij deze een onderdeel vormen van de terrein-
verli chtingsinstallatie (60); 

meeteenheid : 
·1ichtinstallatie wordt gemeten in aantal aansluitpunten. 
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( 64) KOM1'1UNIKATIE-TNSTALIJATJES 

omschrijving : 
omvat de audio-visuele media. 

voorbeelden : 

- televisie, radio, filmprojektie, centrale dikteer
apparatuur, interkom, personenzoekinstallatie, tele
foon, omroepsystemen, telexapparatuur; 

- onderdelen zeals antennes, luidsprekers, kontrole
apparatuur en bedieningspanelen; 
bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- de lichtinstallatie ten behoeve van de voeding van 
kommunikatie-installaties vallen onder element (63); 

- bellen en alarmsystemen die een geheel vormen met de 
beveiligin~sins~allatie vallen onder element (68). 

meeteen.11eid : 
kommunikatie-installaties worden gemeten in aantal 
aansluitingen. 



-82-

(66) TRANSPORTINSTALLATIES 

r--

omschrijving : 

omvat liften, roltrappen, buispost, glazenwasinstallaties, 
transporteurs, hefwerktuigen en andere transport
systemen. 

voorbeelden 

- onderdelen zoals geleiders, liftdeuren en -kozijnen, 
kooien, kabels, kraanbruggen, loopkatten, rail en 
transportbanden; 

- kontrole-apparatuur, elektrotechnische werkzaamheden 
tot en met de werkschakelaars; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- kracht-, respektievelijk lichtinstallatie ten behoeve 
van transportinstallaties tot aan de werkschakelaar 
vallen onder de elementen (62) en (63); 

- gedeelten buiten bet gebouw vallen onder element (60).. 

meeteenheid 
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omschrijving : 
omvat inbraakpreventie met alarmsystemen, brandpre
ventie door middel van systemen als sprinklerin
stailaties , co2-blussystemen met kontrole-apparatuur . 
en andere brandbeveiligingssystemen, bliksembeveiliging 
vanaf de bliksemafleiders tot en met de aarding. 

vporbeelden : 
- signaleringen, alarmeringen,. leidingaanleg, apparatuur; 
- brandslanghaspels en omkastingen, handbrandblus-

apparatuur, asbest dekens, water- en zandemmers, 
schuimblusapparatuur, kleefmagneten, droge brand
leidingen (en brandleidingen of hoofdringgeleiding 
alleen ten dienste van brandbestrijdingsapparatuur), 
brandsignaleringen en -alarmeringen; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 
- kracht-, respektievelijk lichtinstallatie ten behoeve 

van beveiligingsinstallaties vallen onder de elementen 
(62) en (63); 

- gedeelten buiten het gebouw vallen onder element (60). 

meeteenheid 
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(69) GEBOUW-INSTALLATIE 
(voornamelijk elektrotechnisch) 

omschri,iving : 
omvat de informatie (61) tot en met (68). 
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(6-) INSTALLATIES 
(voornamelijk elektrotechnisch) 

omschrijving : 

omvat de informatie van (60) en (69) en de informatie 
over kolom (60) die niet in een element is ender te 
brengen. 
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(70) VASTE TERREININRICHTING 

omschrijving 

. ·1'11 
'.1i 

(70} 

.,__ - - - __ J 

omvat dezelfde onderdelen als omschreven bij de ele
menten (71) tot en met (78) en betreft de terrein
inrichting buiten het terreinoppervlak van het gebouw, 
die slechts met behulp van gereedschap is te ve~plaatsen. 

voorbeelden 

- onderdelen als vaste publikatieborden, bloembakken, 
afvalbakken, parkeermeters, bewegwijzering, ba:nken, 
vlaggemasten, speelwerktuigen, telefooncellen. 

opmerkingen : 

- de bijbehorende installaties vallen onder de 
elementen (50) en (60). 

meeteenheid 

vaste terreininrichting wordt gemeten in m2 opper
vlakte voor het gedeelte van het bouwterrein dat 
niet bestemd is voor de gebouwen. 
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(71) VASTE INRICHTING VOOR VEHKEERSRUTMTEN 

l I 
! f 

ubtormUjQ 

omschrijving 

omvat de ingebouwde c.q. bevestigde of vast aangesloten 
onderdelen in verkeersruimten, die niet normaliter 

verbonden zijn met een bepaalde gebruikersaktiviteit 
van (72) tot en met (78). 

voorbeelden : 

- muurschilderingen, vaste kunstwerken, vaste publi
katieborden, bewegwijzering, borden, asbakken, 

papiermanden, bloembakken, balies, verkoopapparaten, 
telefooncellen, gordijnrails en dergelijke; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- onder verkeersruimten wordt verstaan : hallen, wacht
ruimten, gangen en trappen; 

- onder de ingebouwde, c.q. bevestigde of vast aan
gesloten inrichtingsonderdelen worden die onderdelen 
verstaan die slechts met behulp van gereedschap te 
verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(72) VASTE INRICHTTNG VOOR GEBRUTKERSAKTJVTTEITEN 

omschrijving 

omvat de ingebouwde, c.q. bevestigde of vast aan
gesloten inrichtingsonderdelen voor gebruikersaktivi

teiten, met uitzondering van die, genoemd onder (71), 
( 73) , ( 74) , ( 75) en ( 76). 

voorbeelden : 
- vaste zitplaatsen, banken, tafels, vaste kasten, 

werkbladen en balies; 
- komputerinstallaties (echter geen komputervloeren, 

deze vallen onder (33)); 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 
- onder ingebouwde, c.q. bevestigde of vast aan

gesloten inrichtingsonderdelen worden die onder
d elen verstaan, die slechts met behulp van ge
reedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(73) VASTE KEUKENINRICHTING 

; 

omschrijving : 
omvat de ingebouwde, c.q. bevestigde of vast aan
gesloten inrichting voor keukendoeleinden. 

voorbeelden : 
- provisiekasten, werkbladen en kasten (als onderdeel 

van de keukeninrichting), aanrechten en afdruip
rekken; 

- koelkasten, kookapparatuur, kookplaten, kookketels~ 
braadpannen, grills, ovens, opwarmkasten, vaatwas
machines, voedselbereidingsapparatuur, voedseluitgifte
balies en dergelijke; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 
- vuilafvoerapparatuur valt onder element (52); 

- ventilatie en afzuigunits of afzuigkappen vallen 
onder element (57); 

- onder inf,ebouwde, c.q. bevestigde of vast aange
sloten inrichtingsonderdelen worden de onderdelen 
verstaan, die slechts met behulp van gereedschap 
te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(74) SANITAIR 

D 
(74)~,.~· 

~>'~\ 
0 .. '•· 

omschrijving 

n 
fl .. 
1: 

omvat ingebouwde 1 of.vast aangesloten inrichting 
voor wassen en sanitaire doeleinden, 

voorbeelden : 

- klosetpotten, wastafels, urinoirs, drinkfonteinen, 
badkuipen, bidets, douchebakken; 

- handdoekrekken, handdoekapparaten spiegels, 
zeepautomaten, sifons en andere appendages; 
bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

- sanitaire afvalvernietigers vallen ender element (52); 

- geprefabriceerde sanitaire eenheden vallen ender 
element (22); 

- onder ingebouwde of vast aangesloten inrichtings
onderdelen worden die onderdelen verstaan, die 

slechts met behulp van gereedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid : 

sanitair wordt gemeten in het aantal (aansluitingen) 
. toestellen. 
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(75) VASTE SCHOONMAAKAPPARATUUR 

;._ .'', ·t.' · ... , 
' ·, > ~' ' . 

' c 
' , 

(75) 
~..'' '. 

omschrijving 

omvat de ingebouwde, c.q. bevestigde of vast aan
gesloten inrichting voor schoonmaakdoeleinden. 

voorbeelden : 

- wasmachines, strijkmachines, droogkasten, was- en 
spoelbakken en speciale schoonmaakapparatuur; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 

stofzuiginstallatie en vuilafvoersystemen vallen 
onder element (52); 

- glazenwasinstallatie valt onder element (66); 

- onder ingebouwde, c.q. bevestif,de of vast aan-
gesloten inrichtingsonderdelen warden die onderdelen 
verstaan, die slechts met behulp van gereedschap 
te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(76) VASTE OPSLAGINRICHTING 

/,r ~----;,1 

" , I ___ .,.,' 
(76) 

/ 

omschrijving : 

I 

I 
I 
l 
I 

. I 
,,.? 

/ 

omvat ingebouwde of bevestigde inrichtingsonderdelen 
voor opslagdoeleinden. 

voorbeelden : 
- kasten, kleerkasten, wandbergmeubels, kastwanden, 

schappen, rekken, personeelskasten, brandkasten, 
kleerhaken, garderobe-!nrichting, archiefstellingen; 

- bijbehorende bouwkundige voorzieningen. 

opmerkingen : 
- onder 1.ngebouwde of bevestigde inrichtingsohderdelen 

worden die onderdelen verstaan, die slechts met be
hulp van gereedschap te verplaatsen zijn; 

- vaste opslaginrichtingen ten behoeve van de vaste 
inrichting voor verkeersruimten, van de vaste in
richting voor gebruikersaktiviteiten, van de vaste 
keukeninrichting, van bet sanitair en van de vaste 
schoonmaakapparatuur vallen respektievelijk onder de 
elementen (71), (72), (73), (74) en (75). 

meeteenheid 
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(79) GEBOUW-VASTE INRICHTING 

omschrijving : 
omvat de informatie over (71) tot en met (78). 
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(7-) VASTE !NRICHTING 

omschrijving : 

omvat de informatie van (70) en (79) en de informatie 
over kolom (70) die niet in een element is onder te 
brengen. 
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(80) LOSSE TERRE!NTNVENTARTS 

omschri,jving 

omvat dezelfde onderdelen als beschreven bij de 
elem.enten (81) tot en met (88) en betreft de losse 
of los aangesloten terrein-inventaris buiten het 
buitenoppervlak van het gebouw. 

voorbeelden : 

- onderdelen zeals tuintafels en stoelen, rekreatieve 
voorzieningen, tuingereedschap, grasmaaimachines, 
tuimsproeiers en dergelijke. 

meeteenheid : 

losse terrein-inventaris wordt gemeten in m2 opper
vlakte voor het gedeelte van het bouwterrein dat niet 
bestemd is voor de gebouwen. 
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(81) LOSSE INVENTARJS VOOR VERKEERSRUJMTEN 

"~.... . 

' I 
I 

~rUiUC.1 

(~
.:;~:: 
:=::~ ... 
:-:-

~---=---=--=- - -- .,-:i 
,... __________ ., 
I 'OJI tr- -- - - - - ...: ·.;. -r d 

omschrijving 
omvat de losse of los aangesloten inventaris in 
verkeersruimten, die niet normaliter verbonden zijn 
met een bepaalde gebruikersaktiviteit van (82) tot en 
met (88). 

voorbeelden 
losse publikatieborden, borden, asbakken, papier
manden, prenten, wandkleden, kunstvoorwerpen, 
meubilering, stoffering en dergelijke. 

opmerkingen : 
- onder verkeersruimten worden verstaan: hallen, 

wachtruimten, gangen en trappen; 
- onder losse of ols aangesloten mnventaris worden 

verstaan die onderdelen die zonder gebruikmaking 
van gereedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(82) LOSSE INVENTARIS VOOR GEBRUIKERSAKTJVITEITEN 

omscbri,iving : 

c..r.c-c::,i= !r.~:::9 
II 

11 

omvat de losse of los aangesloten inventaris voor 
gebruikersaktiviteiten, met uitzondering van die, 
genoemd onder (81) losse inventaris voor verkeersruimten, 
(83) losse keukeninventaris, (84) losse inventaris 
voor sanitaire doeleinden, (85) losse inventaris voor 
scboonmaakdoeleinden en (86) losse inventaris voor 
opbergdoeleinden. 

voorbeelden : 

- diverse apparatuur, losse meubilering en stoffering, 
instrumentarium en glaswerk. 

opmerking : 

- onder losse of los aanp.;esloten inventaris worden 
die onderdelen verstaan, die zonder gebruikmaking 
van gereedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(83) LOSSE KEUKENINVENTARIS 

i: 

r-r -,- -,- T -,- "T --r 
~e 1 1 , • 1 ..! 

· (83>---!ifln!- """: - "'-- --- ....._ ----
·p' , 

' ]""" =1 - .,..-- -..-1 ~-- - -1 . --~1 I 
1-; I I I ' I I t.o..el t I I I I 

l- - ·- -L - L _, - - -t 

omschri,jving : 

omvat de losse of los aangesloten inventaris voor 
keukendoeleinden. 

voorbeelden : 

kooktoestellen, potten, pannen, bestekken, servies
goed en dergelijke. 

opmerking : 

- ender losse of los aangesloten inventaris worden 
die onderdelen verstaan die zonder §':ebruikmaking 
van gereedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(84) LOSSE INVENTARIS VOOR SANJTAIRE DOELEINDEN 

oinschrijving : 
omvat de losse of los aangesloten inventaris voor wassen 

en sanitaire doeleinden. 

voorbeelden : 
- handdoeken, handdoekdrogers, afvalbakken en dergelijke. 

opmerkingen : 
- onder losse of los aangesloten inventaris worden 

'die onderdelen verstaan, die zonder gebruikmaking 

van gereedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(85) LOSSE TNVENTARIS VOOR SCHOONMAAKDOELETNDEN 

omschri,jving 
omvat losse of los aangesloten inventaris voor schoon

maakdoeleinden. 

voorbeelden : 
- stofzuigers, vloerwrijvers, asbakken, papiermanden, 

vuiltransportwagens en der~elijke. 

opmerking : 
- onder losse of los aangesloten inventaris worden 

die onderdelen verstaan die zonder gebruikmaking 

van f,ereedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(86) LOSSE INVENTARJS VOOR OPBERGDOELEINDEN 

~ ./ 

-i-
(86) _,_ 

~ 

omschrijving : 

omvat losse of los aangesloten inventaris voor 
opbergdoeleinden. 

voorbeelden : 

- kasten, schappen, kisten, rekken, brandkasten, 
geldkisten en dergelijke. 

opmerkingen : 

- onder losse of los aan~esloten inventaris worden 
die onderdelen verstaan die zonder gebruikmaking 
van gereedschap te verplaatsen zijn. 

meeteenheid 
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(89) GEBOUW-LOSSE INVENTARIS 

omschrijving : 

omvat de informatie van (81) tot en met (88). 
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(8-) LOSSE JNVENTARJS 

omschrijving : 

omvat de informatie van (80) en (89) en de informatie 
over de kolom (80) die niet in een element is onder 
te brengen. 
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( 90) TERREIN 

omschrijving 

omvat de informatie van de elementen (10), (20), (30), 

( 40) , ( 50) , ( 60) , ( 70) en ( 80) • 

(91) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (11), (21), (31), 
(41), (51), (61), (71) en (81). 

(92) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (12), (22), (32), 

( 42) , ( 52) , ( 62) , ( 72) en ( 82) • 

(93) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (13), (23), (33), 

( 43) , ( 53) , ( 63) , ( 73) en ( 83) • 

(94) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (1L+-), (24), (34), 

( 44 ) , ( 54) , ( 64) , ( 74) en ( 84) • 

(95) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (15), (25), (35), 

( 4 5) , ( 5 5) , ( 6 5 ) , ( 7 5 ) en ( 8 5 ) • 
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(96) 

omschrijving 
omvat de informatie over de elementen (16), (26), (36), 
( 46) , ( 56) , ( 66) , ( 76) en ( 86) • 

(97) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (17), (27), (37), 
(47), (57), (67), (77) en (87). 

(98) 

omschrijving 
omvat de informatie over de elementen (18), (28), (38), 
(48), (58), (68), (78),en (88). 

(99) 

omschrijving 
omvat de informatie over de elementen (91) tot en met 
(98). 

(9-) 

omschrijvi.ng 
omvat de informatie over de elementen (90) en (99). 
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(-0) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (00) en (90) 
en de informatie over rij (00) die niet in ~~n 
element is onder te bren~en. 

(-1) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (01) en (91). 

(-2) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (02) en (92). 

C-3) 

omschri,jving 

omvat de informatie over de elementen (03) en (93). 

(-4) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (04) en (94). 

(-5) 

o:mschr:ijving 

omvat de informatie over de elementen (05) en (95). 
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(-6) 

ornschrijving 

omvat de informatie over de elementen (06) en (96). 

(-7) 

omschrijving 

omvat de informatie over de elementen (07) en (97). 

(-8) 

omschrijving 

ornvat de informatie over de elementen (08) en (98). 

(-9) 

omschrijving 

ornvat de informatie over de elementen (09) en (99), 
of omvat de informatie over de elementen (-1), (-2), 
(-3), (-4), (-5), (-6), (-7)~n~(-8). 

(--) 

omschri ,jving 

omvat de informatie over de e1ementen (-0) tot en met 
(-9) en de informatie die in f,een enkel element is 
onder te brenf,en. 
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III.4. TREFWOORDENLIJST VOOR ELEMENTEN CI/SfB-TABEL 1 

index voor tabel 1 CI/SfB : elementenrnatrix 

Doze index is bedoeld voor gebruikers van het 

CI/SfB-systeem, met name voor hen die inf or-

1:ia tie willen onderbrengen en opzoeken in de 

elcnentem1atrix ( to.bel 1). 

Eiertoe is 3en varH!teit a.an bouwkundige 

be3Tip1ien alfabetisch gerangschikt met de 

d:..i.arbij horende kodering in de element(mmu.trix. 

Deze l)ogrip,-cnlijst beperkt zich in hoofdzaak 

tot de neest voorkomende bouwkundige be&Tippen. 

Deze begrippon worden soms ter verduidelijking 

n~dcr omschreven. 

De::;e :i.ndex is geba.seerd op de CI/SfB Project 

I.lanual Part II, a<J.nt;evuld met begrippen ui t 

hot STAGG-ra.p:port en eigen aanvullingen voor 

de Q-.,cle kol om. 



A 
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aanbes tedingen (01) 
aan12lanti:ruren (40) of (90.4) 
aa.nvulli:ruren 

algemeen : gronclwerk (11) 
funderingskonstruktie (16) 

aardinstallaties 

beveiligingsinstallaties (68) 
adviseurs 

planvoorbereiding (01) 
af dek:12la ten 

onderdelen: bui tenvra.nden (21) 
afdekstri12s 

plaf ondafwerkini'.)9n (45) 
vloerafwerkingen (43) 

afsluiters : onderdelen 

algemeen (5-) 

elektrische CE:ntrale energievoorziening (61) 

gas, perslucht (54) 

terrein (50) of (90.5) 

vcrwarming (56) 
water (53) 

af drui12rekken 

losse inventaris 

vaste inrichting 

afvalputten 

terrein 

afvalvernietiger 

vaste keukeninrichting 

afvoeren 

afvoerkanalen 

onderdelen verwarming 

onderdelen warm water 

ondercb len afvoerins talla ties 

afwasmachines 

(83) 

(73) 

(50) of (90.5) 

(73) 
(52) 

(56) 

(53) 
(52) 

(73) 



af·;;atering 

algemeen 

e,rebouw 

terreininstallaties 

afwatering terrein 

air-conditioning 

aktes 

aankoop terrein 

koop, verhuur goebouw 

a....~oestische drempels 

verlaagde )lafonds 
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akoes tis che telef oonoverka.p;)ingen 

alarms im1a.len 

alarmsystemen 

algemeen 

beveiligingsinstallaties 

terreininstallaties 

algemene kosten 

ankers : onderdelen 

(52) 

(52) 

(50) of (90.5) 
(10) of (90.1) ,' 

(57) 

(oo) 

(03) 

(35) 

(64) 
(68) 

(68) 

(68) 

(60) of (90.6) 
(07) 

binnenwanden (22) 

bui tem11a.11den (21) 

daken (27) 

skelet (28) 

vloeren (23) 
apparatuur t,b,v, kontrole en gegevens 

onderde len komimmika tie ins talla ties ( 64) 

onderdelen beveiligingsinstalJaties (68) 

onderdelen ruimteverwarming algemeen (56) 

onderdelen transportinstallaties (66) 
onderdelen ventilatie en luchtbehandeling (57) 

architekten 

pla.nvoorbereiding 

a.rmaturen, verlichtinf;s

arms toelen 

(01) 

(63) 
(82) 



asbakken 

als vloerverhoging 

losse inventaris 

staande asbakken 

vaste inrichting 

audiokomrnunikatie 

installaties 

audio/videokommunikatie 

installatiea 

autoliften 

auto's 
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liften transportinstallaties 

autowegen 

B baden 

vaste sanitaire inrichting 

badkamers 

vaste sanitaire inrichting 

baga,ci;edepots 

bains-marie 

bakplaten 

vaste keukeninrichting 

balies 

balken 

onueruelen : daken 

onderclelen dako1)eningen 

funderingskonstruktie 

onderdelen vloeren 

onderdelen : vloeropeningen 

balkons 

balusters 

onderdelen balustrad<:s 

(71) 
(81) 

(81) 

(71) 

(64) 

(64) 
(66) 

(66) 
(40) of (90.4) 

(74) 

(74) 

(76) 

(73) 

(73) 

(71) 

(27) 

(37) 

(16) 

(23) 

(33) 

(23) 

(34) 

(34) 



balustrades 

ban.ken 

losse inventaris 

vaste inrichting 

vaste terreininrichting 

bankgaran tie 

financiering 
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batterijen : verwarming en koeling 

onderdelen : 

luchtbehandelingssystemen 

elektrische cuntra.le energievoorziening 

bedden 

losse inventaris 

beddenlif ten 

bedra.ding 

(34) 

(82) 

(72) 

(70) of (90.7) 

(04) 

(57) 
(61) 

(82) 

(66) 

onderdelen : elektrische centrale energie (61) 

(62) 

(63) 

onderdelen 

onderdelen 

onderdelen 

begeleiding 

uitvoering 

verkoop 

bekis tingen 

krachtinstallaties 

lichtinstallaties 

terreininstallaties 

uitvoering 

bekledin,q;en 

binnenwandafwerkingen 

buitenwandafwerkingen 

zie ook isolatie 

(60) of (90,6) 

(02) 

(03) 

(02) 

(42) 

(41) 

onderdelen ruimtekoeling (55) 

onderdelen ruimteverwarming (56) 

onderdelen : ventilatie en luchtbehandeling (57) 

onderd.elen water (53) 

bclendingen 

onderzoek 

voorzieninQ3n 

(oo) 

(11) 



belinstallaties 

beplantingen 

bereidstellingsprovisie 

financiering 

ber.'\kas ten 
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losse inventaris voor opbergdoeleinden 

ber.mimten 

losse inventaris 

vaste inrichting 

vaste keukeninrichting 

berc;wanden 

vaste inrichting 

beslag : onderdelen 

binnendeuren en algemeen 

ramen en buitendeuren 

secundaire elementen in vloeren 

bestek 

planvoorbereiding 

tafelgerei 

bestektekeningen 

bestratingen 

terreinafwerking 

bestratingen, veerkrachtige 

betonpompel'l 

uitvoering 

beveiliging 

ge bouwins talla ties en algemeen 

terreininstallaties 

beve iliidngsappara tuur 

beveiligingsinstallaties 

onderdelen : elektrische installaties 

bevoch tigers 

onderdelen luchtbehandelingssystemen 

be waking 

ui tvoering 

(64) 
(40) of (90,4) 

(04) 

(86) 

(86) 
(76) 
(73) 

(76) 

(32) 

(31) 

(33) 

(01) 

(83) 

(01) 

(40) of (90.4) 
(40) of (90.4) 

(02) 

(68) 
(60) of (90,6) 

(68) 
(6-) 

(57) 

(02) 



bidets 

binnendeuren 

binnenwanden 

bin ten 

zie balken 

bliksemafleiders 

bloembakken 

a.lgemeen 
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binnen vaste inrichting 

binnen losse inventaris 

terrein 

blussers, brand

brandbestrijdingsmaterieel 

bodeminjekties 

dragende funktie 

( boeib.oorden : onderdelen 

daken 

boenrnachines vloeren 

boilers 

onderdelen : heetwatervoorziening 

onderdelen : ruimteverwarming 

vaste keukeninrichting 

boom, traP-

onderdelen tra.ppen 

onderdelen trapafwerkingen 

boorpalen 

paalfunderingen 

boringen, grond-

bouwgrond 

bors tw·erin,gen 

onderdelen buitenwa..nden 

onderdelen daken 

bomram11;:3lui tin,·{en 

ui tvoering 

bouwbelastingen 

uitvooring 

(74) 
(32) 
(22) 

(68) 

(71) 
(71) 
(81) 

(70) of (90.7) 

(68) 

(17) 

(27) 
(85) 

(53) 

(56) 

(73) 

(24) 

(44) 

(17) 

(oo) 

(21) 

(27) 

(02) 

(02) 



bouwkranen 

uitvoering 

bovenbouw 
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(02) 

algemeen (2-),(3-) 
terrein (20),(30) 

bovendorpels ondeTdelen 

binnenwanden 

buitenwanden 

opening-en binnen 

openingen buiten 

bovenlichten 

ramen 

brandalarmsystemen 

algemeen 

gebouwinstallaties 

terreinins tall a ties 

brand bes tri.jdin.;;;sins tall a ties 

algemeen 

extern 

intern 

brandblussers 

brandbostrijdingsmo.terieel 

branddeuren 

binnendeuren en alGemeen 

bCJ.itendeuren 

b.,.a..11d- en inbraaknreve:'.ltiesystemen 

branders : ond.erde len 

brnnds lanc;has pe ls 

bra:ndbestrijdingss3rstemen 

brandstofopslai; 
algemeen 

he·:::tv.'a terins talla ties 

ruimtt;verwarming 

warmtecentrale 

(22) 

(21) 

(52) 
(31) 

()1) 

(68) 

(68) 

(60) of (90.6) 

(68) 

(60) of (90.6) 
(68) 

(68) 

(32) 

(31) 

(68) 

(54) 

(68) 

(5-) 

(53) 

(56) 

(51) 



brandwerende elementen 

binnenwanden 

daken 

-116-

onderdelen verl ugde plafonds 

vloer0n 

br:md~·mrende schotten 

onderdelen : verlQ:tgde plafonds 

broodrocsters 

losse keukeninventaris 

vaste keukeninrichting 

buispost 

transportinstallaties 

buiterideuren 

buitenverlichting 

buitenwand.en 

elementen 

afwerkingen 

buizen : onderdelen 

lichtinstallaties 

zie verder : kanalen 

buro's 

los :.ie inventaris 

va.ste inrichting 

C caissons 

cementdckvloeren 

afwerh.-Yloeren 

centrale air-conditioning 

centrale dikteerin:richting 

kommunikatieinstallaties 

(22) 

( ~~·r) 

(35) 

(23) 

(35) 

(83) 

(73) 

(66) 

(31) 

(60) of (90.6) 

(21) 

(41) 

(63) 

(82) 

(72) 

(16) 

(43) 

(57) 

(64) 
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contra.le heet 1.vatervoorziening 

oentrale koelin,!$ 

ruimtekoelinG' 

centrale ventilati0 

centrale verwarminr; 

algemeen 

centrale verwarminea·sketels 

rrarmtecentrale 

chemische toiletten 

chemisch0 vuilstort 

closets 

closets, droge 

com-, zie korn

computerinstallaties 

computervloeren 

con-, zie kon

cylinders : ops lar; 

gas, perslucht 

water 

D daka:fw8:rking-en 

daken 

afwerkingen 

bovm1bouw 

mechanische plaatselijke ventilatie 

natuurlijke ventilatie 

overlopen : waterafvoer 

secW1daire elementen 

schuine daken 

J.akg-oten 

.S.,akkape llen 

da...'!\:lichten 

_srewe lf d rlaJ:: 

(
155) 

(57) 

(56) 

(51) 

(74) 

(52) 

(7-i) 

(1.:1) 

( 7'.2) 

(33) 

(54) 

(53) 

(47) 

(47) 
(27) 

(57) 

(57) 
(52) 

(37) 

(27) 

(27) 

(37) 

(37) 

(27) 



da."l\:lijs ten 

dc1kafwerkingen 

dakopeningen 

dakµa.nnen 

dakafwerkingen 

da.kpla ten, ,'{evouwen 

dakranden 

dakspa.rren 

onderdelen daken 

da.kteras~;en 

daken 

daktrirm:1en 

dakafwerkingen 

damwanden 

fundering 

terrein 

dekenkisten 
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( l~7) 

(37) 

(47) 

(27) 
(27) 

(27) 

(47) 

(17) 

(10) of (90.1) 

v~ste opslaginrichting (76) 

dekoraties : onderdelen afwerkin~:en 

binnemmndafwerking-en ( 42) 

bui ttmwa.ndafric.L'klnt_j•.m ( 41) 

deksel:..i 

loidint;;Bn : vloeren 

onderdelen : afvoerinstallaties 

dekvloeren : ond.erdelen 

onderclelen daken 

onderdelen vloeren 

vloerafwerkingen 

detektiesystemen 

alr:emeen 

terre ininrich tingen 

deurbelinstallaties 

deuren 

hi.nr:endeuren 

buitendeuren 

liften : transportinstallaties 

(33) 

(52) 

(27) 
(23) 

(43) 

(68) 

(60) of (90.6) 

(64) 

(32) 

(31) 

(66) 



deuren, draa.i

binnendeuren 

buitendeuren 

deurkozi.jnen 

zie kozijnen 

deurmatten 
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vaste inrichtinG voor verkeorsruimte 

deurvleug-els 

binnendeuren 

buitendeuren 

diefstal- en brandvreventiesystemen 

algemeen 

terrein 

gebouw 

dienstlif'ten 

dienstluiken 

binnenwanden 

vloeren 

diopvriozers 

dikteerapuaratuur 

kom,1unikatieinst:_;,llaties 

di la ta tievoegen 

binnenwanden 

buitenvranden 

daken 

vloeren 

direktievoering 

uitvoering 

dompelaars 

onderdelen hectwatervoor~iening 

douches 

omlerdelen wat~!r 

douchecellen 

draa.ideuren 

binnendeuren 

bui tern~euren 

(32) 

(31) 

(71) 

(32) 

(31) 

(68) 

(60) of (90.6) 
(68) 

(66) 

(32) 

(33) 

(73) 

(64) 

(22) 

(21) 

(27) 

(23) 

(02) 

(53) 

(53) 
(71j) 

(32) 

(31) 



dragende muren 

binnenwa.nden 

buitenspouwmuren 

buitensteensmuren 

drainage 

-120-

blijvende of tijdelijke verlaging 

grondwatersta.nd 

drinkf on te inen 

droge closets 

dro,gers : vaste inrichting 

schoonmaakapparatuur 

wringers 

droge stijgleidingen 

brandbestrijding 

watervoorziening 

droogapparatuur 

va.ste terreininrichting 

voor kleding 

droogkasten 

dubbele daken 

duikers 

onderdelen : riolering 

di.jken 

terreinwerken 

E eierschaalplafonds 

verlaagde plaf onds 

elektrische centrale energievoorziening 

elektrische centrale verwarming 

elektrische installaties 

algemeen 

distributie 

terreininstallaties 

(22) 

(21) 
(21) 
(11) 

(10) of (90.1) 

(74) 

(74) 

(75) 

(74) 

(68) 

(53) 

(70) of (90.7) 
(75) 

(75) 

(27) 

(52) 

(10) of (9u.1) 

(35) 

(61) 

(56) 

(6-) 
(62) 

(60) of (90.6) 
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elektrische open huarden 

plaatselijke verwarming 

elektrische plnn.tseli,jke verwarming 

elektrisch verwarmde systemen 

algem(:Jen 

centrale heteluchtverwarming 

centrale wa.rmwatervoorziening 

centrale water en stoomverwarming 

plaa tse li jke wa.rm'lla tervoorz iening 

elektromotoren 

algemE.:en 

elektrotechniek 

elektrische instEtllatios 

werktuigkundise instaEaties 

emmers 

brandbestrijdingsnaterieel 

onderdelen : transportinsta.llaties 

entreeinrichting 

algeD.een 

expnnsievaten 

warr;1tecentrale 

Ff eau teuils 

filmoro .jektieappara tuur 

kornnunikatieinstallaties 

filters : onderdelen 

ventilatie en luchtbehandeling 

verwarming 

watervoorziening 

floodlight 

fluorescerende verlichting 

ontladingslampen 

" i 

(56) 
(56) 

(56) 

(56) 
(53) 
(56) 

(53) 

(61) 

(6-) 
(5-) 

( 6E~) 

(66) 

(71) 

(51) 

(82) 

(64) 

(57) 
(56) 

(53) 

(60) of (90.6) 

(63) 
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fonteinen 

va.ste sa.nita.ire inrichting 

vaste terreininrichting 

f ornuizen 

funderingen (geen pa.al-) 

gebouw 

terrein 

funderingen 

vloerplaten voor :o.achines 

funderinr;sbalken 

funderings pal en 

funderingsstroken 

G galleri,jen 

garde robes 

losse inventaris 

va.ste inrichting 

alg-emeen 

gas,gestookte installaties 

centrale heetwatervoorziening 

centrale verwarming algemeen 

plaatselijke heetwatervoorziening 

plaa. tselijke verwarming 

warrne lucht verwarming 

water en stoom verwarming 

q;asvoorzienin.c;en 

bui ten ge bouvr 

e;ebou~l en terrein 

al 1gemGen 

gekken 

e:e luids ins talla ties 

(74) 

(20) of (90.2) 
(73) 

(16) 

(10) of (90.1) 

(33) 
(16) 

(17) 

(16) 

(23) 

(06) 

(76) 

(54) 

(53) 

(56) 

(53) 

(56) 

(56) 

(56) 

(50) of (90.5) 

(--) 
(21) 

(64) 



geluidsisolatie 

zie isolatie 

r:;eluidsisolerende nlafonds 

verlJ.a(;de fllaf ond::i 

go 1 u.;\.rich ters 
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onderde.Len krachtinstallaties 

onderdelen elektrische centrale energie 

(35) 

(62) 

voorziening (61) 
,'{0nera toren 

olektrische centrale energievoorziening 

geroedschan 
(61) 

uitvoering 

{;esloten-circuit-televisie 

gietbOUIV 

skelet 

gloeilampen 

gloeilamuenverlichting 

lichtinstalla ties 

goederenliften 

transportinstallaties 

gootstenen 

alger:ieen 

vaste keukeninrichting 

vaste schoon.~aaKapparatuur 

q;ord.ingen 

onderdelen daken 

.c;ordi.jnon 

goi·di.jngevels 

1{ordi.inrails 

bin:non dakon 

buiten riolering 

ga.z ona<mleg~1 
grond 

aa.nkoop 

oncbrz oek 

(63) 

(63) 

(66) 

(73) 

(73) 

(75) 

(27) 

(81) 

(21) 

(71) 

(')r1) (. I 

(')2) 

(40) of (90.4) 

(oo) 

(oo) 
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vJ.ou l'·~: :1 

v Jtc inrichti~~ 

bcvt..:E°i')O'. L\7 

( ij) 

(lj) 

(16) 

of (9U.l) 
oI' ( .1) 

(n) 

(:1) 

(6j) 

(' ) 

(7·!) 
( ;i7) 

( r·s) 

(76) 

C'-) 
(r~~~) 

( ;: l ~ 
"'_,.. - I 

(35) 

( G '.) 
' /I 
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h1.! r :10.1·J~ tui. '\)11 

t-::;r22j_n 

cler:-centcn :;eb·~.'U'.! 

terrei:1 

hemelwater 

:r. :i.3 to lcfoon 

terrcininstallaties 

I in.<y;i.;,,/ _ ,_,::;ten 

t =· r · ,: i.~.-i. j_:~.J: · ·.l l:;; .. t ~ .-_~ ~3 

( ) 
(J_7) 

(17) 
(1c) oi' ()C~.l) 

( ') ,•) .-_4 

( ·i") -"' (nr1 ·:·' .-_1.. OJ. ./'-'• •. , 

( 
i'.'' \ 
'. - I 

( <) 
( ,il) 

(::j) 

(6 ') 

(66) 

(:'.-6) 

(6C) of (C:·C.6) 

( ,,.) o .. of ( 

( 1; -~) 
/.'I 

( 0/1) 

(76) 

(:53) 

( -~ ) \ '-"-·. 

' {, ) . .._. ,/ 
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indil::-.:, tie~Janelen 

0nde.:'.'rlelen : konruniJ':o.tieinstall::!.h~;s 

voor 

. I I . . Lll1 .t.i..:: ,_i' I l' ';'J.:j.)l~l.l 

opsJ.u.g· 

san:i.tair 

s ch o Jl1J!l 'la.k 

terrein 

verk0ersruimten 

hisluitsysteuen voor indringers 

beveiligingsi:1stal.Laties 

inspektieluiken 

onderclelen : riolering 

installaties 

afvoerinstallaties 

elektrische centrale energievoorziening 

krachtinstallaties 

· luoht·beha.nd~ling 

ruimtekoelL11g 

terreininstallaties 

war!:1tecentrale 

\'ra tervoorL'.iening 

intercominstullatios 

(6e) 

(51:) 

(I) 3) 

( (;1 i) 

(I l i) 

(7-) 
(i)) 

(7J) 

(76) 

(74) 

(75) 

(70) of (90.7) 
(71) 

(68) 

(52) 

(52) 
(61) 

(62) 

(57) 

(55) 
(50) of (60) 

(51) 

(53) 

(6l~) 



inventar:Ls, losse 

accesoires 

algemeen 

algemene ruimten 

keukenapparatuur 

ops lag 

sanitair 

schoonmaakapparatuur 

terrein 

-127-

uitvoering, ten behoeve van 

verkeersruimten 

isolatie : onderdelen 

afw(:;rkinb"8n 

binnenw1md.en 

buitcnwanden 

dakafwerkint:;en 

diJ.ken 

fundering 

insfo.lla ties ~i,lg·e:wen 

rui:~1tekoeling 

ruii:1 teverwarming 

ventilatie en luchtbeha.ndeling 

vloeren op grondslac· 

watervoorzieningen 

zvrevende vloeren 

i,jzerwerk 

(8-) 

(8-) 

(w~) 

(03) 

(86) 

(84) 

(85) 

(80) of (90.8) 

(02) 

(81) 

(.1~2) 

( ')'')) 
l-l-

(:11) 

(47) 

(27) 
(16) 

(5-) 

(55) 

(56) 

(57) 

(13) 

(53) 
(:'.j) 

accesoires secm1daire elementen al:~·emeen (3-) 

onderrlelen binnendeuren en alc·emeen (3~) 

onderdelen ramen en buitendeuren (31) 

onderdelen secu..'1.daire elementen in vloeren (33) 



.jacobsladders 

.jaloezie~n 

algemcen 

binnendeuren 

daklichten 

ram.en 

jodiu:nviarlichtinrr 

K kabels 

-128-

(66) 

(71) 

(32) 

(37) 

(31) 

(65) 

onderdelen ·elektrische centrale energie (61) 

onderdelen krachtinstallaties (62) 

onderclelen : lichtinstallaties (63) 

ondo rdo len terro in in,, t'.i.lla ties 

ornkruelen transportinsta.11.a tin:J 

kadaster 

kades 

terrein 

kanalen 

afvoerinstallaties 

binnenwanden 

bui ternva..11den 

daken 

installaties al;;emeen 

keeling 

ruir1 teve rwarming 

ventib.tie en luchtbehandeling 

vloeren 

w:.ir1;ttecentrale 

water 

zie ook leidingk'malen 

kantines 

uitvoering 

(60) of (90.6) 

(66) 
( ()()) 

(10) of (90.1) 

(52) 
(22) 

(21) 

(27) 
(5-) 

(55) 
(56) 

(57) 
(23) 
(51) 

(53) 

(02) 



-129-

kaptaf els 

losse inventaris 

kassettevloeren 

slci.apka.mer 

kasten 

losse inventaris 

vn.s te inrichting 

kasten met werkbladen 

vas te lrnukeninrichting 

ka.suitr;aven 

uitvoering 

katrollen 

onderdelen transportinstallaties 

keerrnuren 

kolderrranden 

ketelhuizen 

'::armtocontru.le 

keukens 

vaste inrichtine 

keuring rnaterialen 

uitvoering 

klandeuren 

binnendeuren en al5Br:ieun 

bui te:r.deuren 

kloedkan1ers 

k::i.s ten, 18.den 

kleerhangers 

klimsDoren 

k.lokinst~llaties 

kloldrnn, tijd

kluizen 

vCLsto ovslaginrichting 

kooJ.in{'; 

koclin3 d.ls onderdoDl v<:::;n ventiL.1 tic en 

l uch t ·behande lings sys tc: em 

(82) 

(23) 

(06) 

(76) 

(73) 

(02) 

(66) 

(16) 

(21) 

(51) 

(c5) 

(73) 

( (){'.) 

(32) 

(31) 

(76) 
(86) 

(24) 

(64) 

(64) 

('{6) 

( './:>) 

(57) 



koelingsinrichtingen 

ruimtekoeling 

koelkasten 

vaste keukeninrichting 

koe lruii'lten 

kom·.iercieel 

over is 

koeDels 

onder·1elen : cial~lichten 

koe1)eldaken 

kogB l ven tielen 

-130-

onderdelen r;ratervoorziening 

kokers 

onderdelen vloeren op grondslag 

onderLe1en vloGren 

onderdelen afvoe:cinstallaties 

kolenbunkers 

kolomkoppen 

onderdt1len daken 

ond.:::irjelen vloeren 

kolomr:1en 

skelet 

konr:iunik<.l. tie ins tall<.l. tics 

korrmressoron 

onderdelen gas, perslucht 

onder.~0len keeling 

ond.erdelen warmtecentrale 

onderdelen watervocrziening 

konsoles : onderdelen 

binnenwancien 

buitenwanden 

konstrukteur 

planvoorberc iding· 

(55) 

(73) 

( '.)'.)) 

(73) 
(27) 

(37) 
(27) 

(53) 

(13) 

(2·7) 
( ')2) 

(70) of (90.7) 

(:~s) 

(64) 

(54) 

(55) 

(51) 

(53) 

(22) 

(n) 

(01) 



konstruktie, draag

skelet 

kontakten 

-131-

(28) 

onderclelen alcktrische centrale oner;;·i12 (fil) 

ondnrd(~len lichtinst:J.llaties (6j) 

onderdelen krachtinsta.llatie en alcerneen (6:2) 
kontaktBtopnen 

onderdelen krachtinstalJ.aties 

onderdelen lichtinstallaties 

kontrastekers 

onderdelen krachtinstallaties 

onderdelen lichtinstallaties 

kontroleavoaratuur : onderdelen 

beveiligingsinstallaties 

keeling 

kom.::nmilmtieinstal, .'tties 

r'llimteverwarmin,c~ c1.lr;-emeen 

ventiln.tie- en luchtbehandelingssys b~r:;cn 

kon troleklok::.:en 

insta.llaties algemeen 

kontrole OJ2. 

temperatuur algeneen 

verlichting : bostu:rinb·sorgaan 

konvektoren : ruir.iteverwarming :ionderdelen 

algemeen 

kookplaten 

kooktoestellen 

losse keukeninvnntaris 

va.ste keukeninrichting 

korre k ti(.'Jfaktor 

fL1ancioring 

kos ten, alt:Nmene en ovori1;·e 

koude k~ thode ld.nw0n 

lich tinstalla tie 

(G2) 

(63) 

(62) 

(63) 

(68) 

(55) 
( 61).) 

(r·t') )l) 

( ,. '7) 
), 

(5-) 

(5-) 

(64) 

(56) 

(73) 

(83) 

(73) 

( 01].) 

(07) 

(63) 



koudwa tervooi·ziening· 

koven 

plaf ondafwerkingen 

kozi.jnen 

algemeen 

binnendeuren 

ramen en buitendouren 

uitstekende kozijnen 

kr:1anbanen 

inten1 transport 

krJ.nen 

-132-

onderdelen o.le;er:ieon 

onderdelen gc.s, l)(~rslucht 

onclerdolen ver«·to.rnin[; 

onuerdelen r1ater 

ui tvoering bourrkL'aJ'len 

kruip.ruimten 

onderbouw 

terreininstallaties 

L lal,le1·s 

lari;e druk central'c; vor'!rarming 

la1:tbrizerinren : onderdelen 

binnenwo.ncla:frrerkingen 

la .. rnne:n 

lichtinstallatie al3e8een 

lantaarnpalen 

(53) 

(.i5) 

(31) 

(32) 

(31) 

(31) 

(66) 
(60) of (;o.6) 

(5-) 
( r- fl) n 
(56) 

(53) 

(02) 

(16) 

(50) of (90.5) 

(56) 

(42) 

(63) 

onderdelen : lichtinstallatie s.lgemeen (63) 

terreininst<>~llaties (60) of (90.6) 

bomrvo r ~;urming (01) 
le id.ingen 

1; ie k.ma) cm 
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leidingk.L11alen 

kruipruimten (16) 
onderdelen elektrische centrale energie (61) 
onde r.d "':!_en krach tins tal lat ie ( 6 2 ) 

lekdornels 

binnenwanden 

bui temrn.nden 

daken 

onderdelen binnendeuren, ramen 

onderdelen buitendeuren, ramen 

vloeren 

leunin,r.;en 

onderdelen : balustrades 

trap- en hellingafwerkingen 

lichtarmaturen 

bi1men on alg·emeon 

bui ten 

lichtd:r.uk\en 

1)la:nvourbero iding 

uitvoering 

lichtkoei;els 

lichtzuilen 

terreininstallaties 

lieren 

uitvoering 

lif ten 

tra.nsportinstallaties 

liftschachten hpart van lift) 

loodsen 

ui tiroering 

louende band.en 

algemeen 

terrcininstal1aties 

louvre- 1.io..ne lel'!. 

binnendeuren 

buitendeuren, ranen 

daklichten 

( ~!2) 

(21) 

(27) 

(32) 

(31) 

(23) 

(34) 

(44) 

(63) 

(Go) of (90.G) 

(01) 

(02) 

(37) 

(60) of (90.6) 

(02) 

(66) 
(24) 

( ' )')) \ ( .. 

(66) 

(60) of (90.6) 

(32) 

(31) 

(:~7) 
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luchtbehandelingsinstallaties 

luchtfil ters 

onderdden : air-conditioning 

luch tve;cG.e lings sys temen 

ruimteverwarming in het algemeen 

luchtverversers 

luchtverwarming, centra.le hete 

luidsprekerinstallaties 

luif els 

vaste terreininrichting 

luiken : onderdelen 

ale-emc'm 

bin..."1.endeuren 

daklichten 

ra'11en 

M maatvoo:·ing 

uitvoering 

nu.r;azijnon 

ui tvoc; ring 

riake 1 .. ars 

gronclverwerving 

koop, verkoop proje:~t 

mangaten 

onderdelen : riolering 

nansardedaken 

rnarkiezen 

va.ste tcrreininrichting 

r:1at0riool 

uitvo(:lring L·.(hm Gn losJen 

ond.erdelen trans11ortinn.terie1)l 

(57) 

(57) 

(56) 

(57) 

(56) 

(64) 

(70) of (90.7) 

(71) 
( ·)'.)) 

/ ·-

( 37) 
(31) 

(02) 

( 0:2) 

(oo) 

(03) 

(52) 

(27) 

(70) of (90. 7) 

( C2) 

(61)) 



mededolin,genborden 

algeneen 

losse inventaris 

torreininrichtinc; 

v·1.ste inrichting 

med.ische r:as:3en 

-135-

(71) 

(81) 

(70) of (90,7) 
(71) 

('.i4) 

onderdelen elektrische ventrale energie (61) 

onderdelen gas, perslucht (54) 

onderdelcm : verwarming (56) 

onderdelen warmtecentrale (51) 

onderdelen watervoorziening (53) 

meubilair (82) 

zie ook (7-) 
:r:ix:ers 

losse inventaris 

vaste inrichting 

monolotische vloeren 

motoren 

(83) 

(73) 
( ')°'"') .. ) 

algemeen ( 6-) 

onderdclen ekktrische centrale energie (61) 

muren 

binnenmuren (22) 
buitennuren (21) 

e ( ~~J.) spoi..;,wmur n ~ 

zie verder wanden 

noutralisoerclers 

ond«3rde1en : riol:..:ring (:5:2) 
(2;~) 



nie t-dragende vm.nden 

binnenwan.ien en algemeen 

bui tem;anden en algemeen 

G'Ord ijngevels 

nooddouron 

binnen,l.euren 

buitondeuren 

noodsignalen 

noodtrappen 

noodverlichting 

notaris 

grondve'rv!2rving 

verkoop projekt 

0 oever8 

terrein 

olier;estookte systeuen 

-136-

c·2ntrale heetwatervoorziening 

cent:rale heteluchtverwarming 

centru..le venmri~in6 al(S8meen 

pla.1tselijke verws,rming 

'.va.rmtecentrale 

olieradiatoren 

..rlaatselijke clektrische verwarming 

olie tan..1.::s 

zie iJrandntofop::ila,;· 

omhe inin,rr,eP 

terre ine le men ten 

uit;voering 

onroepins tal 1.~ 

binnen en alger0 9en 

buiten 

(22) 

(21) 

(21) 

( '')'J) 
,J ~' .. 

(51) 

(68) 

(24) 

(63) 

(oo) 

(03) 

(10) of (90.1) 

(55) 

(56) 

(56) 

(56) 

(51) 

(%) 

(20) of (90,2) 
(02) 

(64) 

(60) of (90.6) 



onderbouw 

algemeen 

terrein 

onderhoud 

na oplevering 

onderlau.g 

vloeren op grondsla{; 

ontgravin.gen 

.algemeen 

funderingskonstruktie 

terrein 

on tva.11gappara tuur 

-137-

onderdelen : kommunikatieinstallaties 

ontzoden 

terrein 

opberfruimten, zie bergruimten 

opbergwanden, zie berbwanden 

open haarden 

plaatselijke verwarming 

ophangsystemen 

onderdelen : verlaagde plafonds 

ophogingen 

terrein 

op levering 

opname rapport 

terrein : belendingen 

oproepinstallatie 

opschrif ten 

tekens : vaste inrichting en algemeon 

ops lar;, brands tof-, z ie brands tof ops lac

ops lai'.;-en, ini ti~lo 

financiering projekt 

opslan·inrichting1 vas te 

overdracht projekt 

overlopen 

afwerkingen 

zie ook : inlaten 

(1-) 
(10) of (90,1) 

(03) 

(13) 

(11) 

(16) 

(10) of (90.1) 

(64) 

(10) of (90,1) 

(56) 

(10) of (90.1) 

(03) 

(oo) 

(64) 

(71) 

(04) 

(76) 

(03) 

(24) 

(44) 



P paalfunderingen 

·pad.en 

terreineletnenten 

panel en 

-138-

onderdelen : verwarmingspa.nelen 

toe5a.ng : binnenwanden 

toegang 1 buitenwanden 

toegang : vloeren 

J?D.nlatten 

dakafworkinL,ren 

pa piermcmden 

losse inventa.ris 

vaste inrichting 

parkeervoorzieningen 

terrein 

uitvoering 

paternosterliften 

pergola's 

terrein 

perslucht 

algemeen 

personenliften 

personenvervoer 

intern en algemecm 

terreininstallaties 

plaatseli.jke afvalverwerking 

plaatselijke koeling 

plaatselijke luchtbehandeling 

plaa. tseli.jke ventila tie ins tallaties 

a.lgemeen 

vaste keukeninrichting 

pla::i.tseli.jke verwarming 

plafondelementon 

onderdelen ~ centrale verwarming 

(17) 

(20) of (90.2) 

(56) 
(32) 

(31) 

(33) 

(47) 

(81) 

(71) 

(40) of (90.4) 
(02) 

(66) 

(20) of (90.2) 

(54) 
(66) 

(66) 
(60) of (90.6) 

(52) 

(55) 
(57) 

(57) 

(73) 
(56) 

(56) 



-139-

plafondli.jsten 

onderdelen : verlaagde plaf onds 

plafondplaten 

verlaagde plaf onds 

plaf onds 

plafonds, verlL;agqe 

plafondverlichting 

platforms, beweegbare 

intern transport en algemeen 

terreininstallaties 

platen, zie pa.nelen 

platte daken 

plinten 

binnen.11a.nuafwerkingen 

plintverwarming 

centralc water/stoomverwarming 

nodia 

poeren 

porn pen 

onderdolen : inst~llaties 

afvoerinstallaties 

algE~meen 

gas, perslucht 

ruimteverwarming 

warmtecentrale 

watervoorziening 

poorten 

onderdelen : lif ten 

terrein·~lementen 

preventie 

vogeloverlast 

preventie, bra.nd

preventie, inbraak

projekt ;JJ.gem~ 

pro,jektontwikkeling 

planvooroereiding 

(35) 

(35) 

(45) 

(35) 

(63) 

(66) 
(60) en (90.6) 

(27) 

(42) 

(56) 
(5)) 

(16) 

(52) 

(5-) 

(54) 

(56) 

(51) 

(53) 

(66) 
(30) of (90.3) 

(66) 

(66) 

(66) 
(0-) 

(01) 



promotion 

provis ieka.s ten 

vaste inrichting 

prullebakken 

vaste terreininrichting 

pri.jssti.igingen 

overige kosten 

P,T,T. 

-140-

kommunikatieinstallaties 

publikators, zie mededelingenborden 

puien 

(03) 

(73) 

(70) of (90,7) 

(08) 

(64) 

primaire elementen bi:nnenwanden (22) 

primaire elementen buitenwanden (21) 

secundaire clementen binnendeuren (32) 

secundaire elementen buitendeuren, ramen (31) 

puinafvoer 

uitvoering 

pi,jlers 

ondersteuningskonstruk.ties 

pi.jpen : onderdelen 

afvoerinstallaties 

algemeen 

drainage 

gas, perslucht 

keeling 

luchtbeha.n.deling en ventilatie 

verwarming 

warmtecentrale 

water 

(02) 

(16) 

(52) 

(5-) 
(52) 

(54) 

(55) 

(57) 

(56) 

(51) 

(53) 



R rawnkozi.inen, zie kozijnen 

raapwerk 

buitenwa.ndafwerkingen 

radiatoren 

algemeen 

verwarming 

radioinstallaties 

ram en 

algemeen 

-141-

11ls dcel van bovcnbouw 

als deel van buitenwanden 

ramen, dak

randbalken 

onderdelen : skelet 

rapport 

belendingen 

rasterplafonds 

verl·agd.e plafonds 

regelaars 

onderdelen gas, perslucht 

zie verder schakeJ.aars 

(41) 

(56) 

(56) 

(64) 

(31) 

(2-) 
(21) 

(37) 

( 2f3) 

(oo) 

(35) 

(54) 

re~entonnen (52) 

re r;enwa te rafvoe r 

verzrunel- en afvoersystemen 

roisls;oston 

uitvoering 

reisuren 

uitvoering 

--~tie:y:e . .:v:oorzieningen 

losse terreininventaris 

terreininrichting 

(02) 

(02) 

(80) of (90~8) 

(70) of (90.7) 



-142-

relingen 

onderdelen balustrades 

onderdelen binnendeuren 

onderdelen binnenwandafwerkingen 

onderdelen buitenwandafwerkingen 

onderctelen ramen 

onderdelen skelet 

rente 

financiering projekt 

risiko's, uitvoerings

roetvangers 

(34) 

(32) 

(42) 

(41) 

(31) 

(28) 

(04) 

(07) 

algemeen (5-) 
rolgo:vdi.jnen onderdelen 

algemeen 

binnendeuren 

da.klichten 

ramen, buitendeuren 

rolluiken en -roosters 

binnen en algemeen 

buiten 

rol trapoen 

algemeen 

intern transport 

terreininstallaties 

roltrappen, schachtell voor 

afzonderlijk beschreven 

rooien 

terrain 

rookgaskana.len 

wramtecentrale 

roosters : onderdelen 

afvoerinstallaties 

binnenwanden 

bui tenwanden 

plaf onds 

ventilatie 

verwarrning 

(71) 

(32) 

(37) 

(31) 

(32) 

(31) 

(66) 

(66) 

(60) of (90.6) 

(24) 

(10) O:t' (90.1) 

(51) 

(52) 

(32) 

(31) 

(35) 

(57) 

(56) 



ruimteli.jke va.kwerken 

algemeen 

daken 

ruimteve r\varming· 

S sanitair 

afvoerinstallaties 

losse inventaris 

vaste inrichting 

-143-

sanitaire vuilverbrandingsovens 

schaaldaken 

schaftketen 

(28) 

(:>.7) 

(56) 

(52) 

(84) 

(74) 

(51) 

(27) 

u.itvoering (02) 

schakelaars onderdelen 

algemeen 

elektrische centrale energievoorziening 

krachtinstaJ.laties 

liohtinstallaties 

schakelborden : onderdelen 

elektrische centrale energievoorziening 

elektrische installaties 

schakelinriohting : onderdelen 

elektrisohe oentrale energievoorziening 

elektrisohe insta.llaties 

liohtinstallaties 

soheiding~wu.nden 

schermen 

afscheidingen 

visuele konmru:nikatieinstallaties 

schilddaken 

schilderingen, wand-

(6-) 
(61) 

(62) 

(63) 

(61) 

(62) 

(61) 

(62) 

(65) 
(22) 

(22) 

(64) 
(27) 
(71) 



schilderijen 

schilderij-rails 

-144-

onde rdelen : binnenwandaf\verkingen 

schoolborden 

losse inventaris 

vaste inrichting 

s choorunaakap 0ara tuur 

losse apparatuur 

vaste ap11aratuur 

schoorstenen 

algemeen 

onderdalen binnenwanden 

onderdelen bui ternvanden 

onderdelen da.~en 

vrarmtecentrale 

schoren 

funderingskonstruktie 

schotten 

schraraen 

ondersteuningskonstruktie 

schri.ifbehoeften 

uitvoering 

schuif deuren 

binnendeuren 

schuifraBen 

schuimblussers 

brandbestrijdin,S'sap,t>aratuur 

schuine daken 

septic-tanks 

sheddaken 

sifons 

daken 

riolering 

skelet 

(81) 

(42) 

(82) 

(72) 

(s5) 

(75) 

(21) 

(22) 

(21) 

(27) 
(51) 

(16) 

(22) 

(16) 

(02) 

(32) 

(31) 

(60) 

(27) 

(50) of (90.5) 

(27) 

(37) 

(52) 

(28) 



slaapka.r.1ers 

suites 

slu,~bomen ; onderclelen 

balustrades 

binnendeuren 

binnenwanden 

bui tendeuren, ra.'llen 

bui tmiwanden 

terreinbovenbomv 

sluitwerk 

algemeen 

onderdelen ramen 

sli.itlagen 

terreinafwerkingen 

smel tzekerin1;en 

beveiligingsinsta.llaties 

lichtinstallaties 

s odi umla.i:i.pen 

sonderingen 

terrein 

spannin~skontrole 

spiegels 

sa.nitair 

spiltrappen 

s poe l bakken 

vaste keukeninrichting 

-145-

vas te sohoonmaa.J.ca1)para tuur 

sportvoorzieningen 

losse terreininventaris 

vaste terreininrichting 

spouwnuren 

algemeen 

binnenwa.n.den, dragBnde 

bui tenwa."1.d.en, tlra-:_:;ende 

(34) 

(32) 

(22) 
(31) 

(21) 

(20) of (90.2) 

(32) 

(31) 

(47) 
(40) of (90.4) 

(so) of 

(70) of 

(68) 

(63) 

(63) 

(oo) 

(61) 

(74) 
(24) 

(73) 
(75) 

(90.e) 

(90.7) 

(21) 

(22) 
(21) 



sprinklers 

l1eve iligingsins tall a tie a 

sta.nk:afsluiters 

daken 

riolering 

stekkers 

-146-

onderdelen krachtinstallaties 

onderdelen lichtinstallaties 

steunen 

funderingskonstruktie 

s tiks tof gas 

st offering 

algemeen 

stoeleti 

stofzuigers 

stofzuiginstallatie, centrale 

stoomverwarming 

stormwaterafvoer 

storttrechters 

onderdelen : vuila.fvoerinstallaties 

st oven 

ruimteverwarming algemoen 

s tr;tlin,C)Selemen ten 

onderdolen : ruimteverwarming 

strokenplafonds 

verlaagd.e ~laf onds 

stroomonderbrekers 

(68) 

(37) 

(52) 

(62) 

(63) 

(16) 

(54) 

(02) 

(82) 

(85) 

(52) 
(56) 

(52) 

(52) 

(56) 

(56) 

(35) 

onderdelen : elektrische centrale energie (61) 
sti.jlen 

binnenwa.Ilden 

onderdelen : ramen 

stijl- en res.;elwerk 

bin:nenwanden 

surveillance-svstemen 

(22) 

(31) 

(2~:) 

(68) 



T fo.a. tsramen 

tafelgerei 

taf els 

-147-

losse inventaris : algemene ruimten 

losse terreininventaris 

vaste gebouwinrichting 

ta.kels 

alg\:meen 

intern transport 

terreininstallaties 

tanks 

onderdelen : ruimteverwarming 

onderdelen water 

warmtecentrale 

tapi.jten 

taxatie 

gebouw 

grond 

te{)"elwerk 

onderdolen binnonwandafwerkin1.Sen 

onderdolen buitenwanda.fwerkingon 

ondcrdolun dakafwerkingen 

ondcrdelen plaf ondafwerkingen 

onderdelen vlocra:fwerkingen 

tekens 

algemeen 

niet verlicht 

niet verlicht 
losse gebouwinventaris 

: vaste gebouwinrichting 

(31) 

(83) 

(82) 

(70) of (90.7) 
(72) 

(66) 
(66) 

(60) of (90.6) 

--~-

(56) 

(53) 

(51) 

(01) 

(03) 

(oo) 

( t/?) 

(41) 

(47) 

(45) 

(1~3) 

(71) 

(81) 

(71) 
niet verlicht vaste terreininrichting(70) of (90.7) 

(63) 

(60) of (90.6) 

verlicht 

verlicht 

binnen 

buiten 

telefoon, verbruik

ui tvoering 

telefo;mcellen 

telef ooninstallaties 

algemeen 

binnen 

terrein 

(64) 

(64) 

(60) of (sic.6) 



teleprinters 

televisie 

kommunikatieinstallaties 

telexinstallaties 

-148-

temperatuur, kontroleappa.ratuur 

onderdelen : algemecn 

ten.gels 

dakafworkingen 

terrein 

afwerki~l'.l 

algemeen 

bovenbouw 

elektrische installaties 

losse inrichting 

vaste inrichting 

werktuigkundige installaties 

terreinu.f Gcheidinrsen 

primaire elementen 

uitvoering 

terreinafwatering 

terrein en g~bouw 

algemeen 

thermostaten onderdelen 

algemeen 

warmtecentrale 

toega.ngspanelen 

binnenvranden 

bui tcmwa.nden 

verlau.~:·de plafonds 

vloeren 

toet;ai.1.i;-svloeren 

toiletpotten 

toiletta.fels 

losse inventaris 

vaste inrichting 

(64) 

(64) 

(64) 

(5-) 

(47) 

(40) of (90.4) 

(90) 
(20),(30) 

(60) of (90.6) 
(80) of (90.a) 
(70) of (90.7) 
(50) of (90.5) 

(20) of IC)() ')) \. _; ... 
(02) 

(10) of (90.1) 

(--) 

(5-) 

(51) 

(:52) 
(31) 
(55) 

(35) 

(.?3) 

(74) 

(82) 
(72) 



-149-

transformatoren 

elektrische centrale energievoorziening (61) 

terreininstallaties (60) of (90.6) 
transport 

terreininstallaties 

tra.nsportinstallaties 

uitvoering 

transportbanden 

onderdelen : transportinstallaties 

transrortinsta.llaties 

binnen en algemeen 

terrein 

tra.pbomen 

onderddlen trap pen 

onderdelen traprena.fwcrkingen 

tra.pleuning§n 

onderdelen trapafwerkingen 

onderdelen trappen 

trapranden 

(60) of (90.6) 
(66) 

(02) 

(66) 

(66) 

(60) of (90.6) 

(;~4) 

(1M) 

(1~4) 

(24) 

onderdelen trap- en hellingafwerkingen (44) 
treden : onderdelen 

trapafwerkingen 

trap pen en Ile llingen 

trimmen 

dakafwerkingan 

ramen en buitendeuren 

secundaire elementen : 

dcuren 

vloeren 

t.rOf:Wfdn 

sa.ni t<:i.ir 

trottoirbanden 

trottQirs 

trottoirtegf3l.§. 

(40) of 

(40) of 

(40) of 

(44) 
(24) 

(47) 

(31) 

(j?.) 

(37) 

(33) 

(74) 

(90.4) 
(90.4) 

(90.4) 



-150-

TT-elementen 

tuimelra.men 

tuima.a.nleg 

tuinmeubilair 

tuinverlichting 

tuinvoorzienin~n 

tunnels 

onderbouw 

tussenschotten steunmuren 

ti,jdklokken 

ti,jdschakelaars 

alg-emeen 

'(J' uitlaten : onderdelen 

hemelwaterafvoer 

hemelwaterafvoer : vergaarbakken 

ruimteverwarming 

ventilatie en luchtbehandeling 

uitstekende kozijnen 

uitstroomopcningen 

ventila,tie en luchtbehmdeling 

ui ttrekb:i.re ecmheden 

vaste keukcminrichtine; 

uitvoerc'lcr 

uitvoering 

uitvoeringsrisiko's 

uitzetten 

bomrput 

terrein 

urinoirs 

(40) of 

(80) of 

(60) of 

(80) of 

(23) 
(31) 

(90.4) 
(90,8) 

(90,6) 
(90.8) 

(16) 

(16) 

(64) 

(64) 

(52) 

(27) 

(56) 

(57) 

(31) 

(57) 

(73) 
( ()~~) 
(o;:) 

(08) 

(11) 
(10) of (90.1) 

(74) 



V vaa tv:asse rs 

yakv1e rken, ruim te 1 i.i ke 

algemeen 

daken 

valluiken 

vloeren 

valpi.jpen 

-151-

onderdelen : afvoerinstallaties 

onderdelen riolering 

vas te brands t ofve rwarmint'I 

algemeen 

centrale heetwatervoorziening 

centrale heteluchtverwarming 

centrale water/stoomverwarming 

plan.tselijke verwarming 

warmtecentrale 

vaten 

onderdelen : afvoerinstallaties 

veerkrachtige vloeren 

vloerafwerkingen 

vens terba...11.ken 

onderdelen : ramen en buitendeuren 

vensterbunkplaten 

onderdelen binnenwa.nden 

onderd.elen buitenwa.nden 

vensters, zie ram.en 

ventielen : onderdelen 

algemeen 

gas, perslucht 

warmtecentrale 

ventilatie 

algemeen 

ven tila tieopenin.t:mll 

birmemra.nden 

bui tenwa.nden 

daken 

(73) 

(28) 

(27) 

(33) 

(52) 

(52) 

(56) 

(53) 
(56) 
(56) 

(56) 

(51) 

(52) 

(43) 

(31) 

(22) 

(21) 

(5-) 

(54) 
(51) 

(53) 

(57) 

(32) 

Cn) 
(37) 



ventilatoren onderdolen 

daklichten 

ramen, buitendeuren 

ventilatie 

ventilatorkonvektoren 

-152-

centrale water/stoomverwarming 

verankeringen, zie a.nkers 

verbindingsstukken 

onderdelen : ruimteverwarming 

verbruik 

ui tvoering :t elektra 

uitvoering gas 

uitvoering telefoon 

uitvooring water 

verbruikseenheden 

elektrische centrale energievoorzieni:rig 

verdeelcircuits : onderdelen 

centraal 

plaatselijk 

verdeeldozen : onderdelen 

elektrische centrale energievoorziening 

elektrische installaties 

kommunikatieinstallaties 

lichtinstallaties 

vergaarbakken 

onderdelen : afvoerinstallaties 

verhoQ§)de bega.u.nball!'e vloeren 

verhuur 

gebouw 

verkeersborden 

(37) 
(31) 

(57) 

(56) 

(56) 

(02) 
(02) 

(02) 
(02) 

(61) 

(61) 

(62) 

(61) 

(62) 

(64) 

(63) 

(52) 

(33) 

. (03) 

vaste terreininrichting 

verkeersruimte 
(70) of (90.7) 

10s:.;,:: inventaris . r . , . 
vaste inrichting 

verkeerszuilen 

va.s te t·~~rreini:nrich tj.ng 

(81) 

(71) 

(70) of (90.7) 



/'-.' 

verkoo:e. 

projekt 

verkoopapparatuur 

verla.a.gde plaf onds 

-153-

verlet, regen-, licht- en vorst
uitvoering 

verlichtincr 

liohtinstallaties algemeen 

terreininstallaties 

verlichting, indirekte 

gloe ilampen 

fluorescerende verhchting 

verlichtingsarmaturen 

onderdelen : lichtinstallatie 

zerlichtingselementen plaf onds 

·. onderdelen verlaagde plaf onds 

: diffusie : onderdelen 
ventilatie en luchtbehundeling 
verll'lagde plaf onds 

vertikaal schuivende binnendeuren 

vertikaal schuivende buitendeuren 
verwarming 

installaties alc~meen 

terreininstallaties 

verwarmingsbatteri.ien 

onderdelen : air-conditioning 

verwarmingselementen : onderdelen 
heetwatervoorziening 

luchtbehandeling 

ruirnteverwarming alger.ieen 

verlao.c;-de plafonds 

verw:irmingsspiralen 

onderdelen : ruimteverwarming 
V·'3r1·1c..rmin,m;i toe~ tel len 

heetwatervo:irzienir;g 

(03) 

(71) 

(35) 

(02) 

(63) 

(60) of (90.6) 

(63) 

(63) 

(63) 

(35) 

(57) 
(35) 

C;~) 

(31) 

(56) 
(50) of (90.5) 

(56) 

(53) 

(57) 
(56) 

(35) 

(56) 

(j3) 

(73) 
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verzekeringen 

uitvoering 

~o/audio-kommunkikatieinstallaties 

vleesmolens 

losse inventaris 

vaste inrichting 

vloerafwerkingen 

vloerbedekking 

trap- en hellingafwerkingen 

vloerafwerkingen 

vloerdelen : onderdelen 

binnenwa.ndafwerkingen 

buitenwa.ndafwerkingen 

dakaf\Verkingen 

plaf ondafwerkingcn 

vloero.fwerkingen 

vrijdragende vloeren 

vloerelmnenten 

vloeren 

hangvloeren en algemeen, vrijdragende 

secundaire elementen (in) 

vloeren, beweegbare 

vloeren voor computers 

vloeren, zwevende 

vloerafwerkingen 

vloerplaten 

vloeren op grondslag 

vrijdragende vloeren 

vloersystemen 

vloertegels , zie te8'8lwerk 

vloervc:rwarrning, cen tralEi 

vochtwerende lagen : onderd.olen 

binnenvranden 

bui temvandafvrnrkin8'8n 

fur1deringskons truktie 

(02) 

(64) 

(D3) 

(73) 

(43) 
(81) 

(44) 

(43) 

(42) 

(1~1) 

(47) 

(45) 

( 1i3) 

(23) 

(23) 

(23) 

(33) 
(33) 
(3.5) 

(43) 

(13) 

(23) 

(23) 

(56) 

(2~'.) 

(21) 

(41) 

(16) 



d.n.kn.fwe rkingen 

ra.men en buitendeuren 

onderbouw 

vloeren op grondslag 

voedselbereiding 

va.ste in.richting 

voedselopslat{ 

vaste keukeninrichting 

voegyrerk 

binnenwa.nden 

bui ternmnden 

voorzieningen ui tvoerinii 

gas, water, olektra 

vouw- en schuifdeuren 

binnendeuren 

buitendeuren 

VOU\VWanden 

binnenwa.nden 

vuilafvoer 

gebouwinstallaties 

terreininstallaties 

vuilnisvaten 

vuilverbrandingsovens 

vuil waterafvoer 

vi,jvers 

terrein 
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(47) 

(31) 

(1-) 

(13) 

(73) 

(73) 

(22) 

(21) 

(02) 

(32) 

(31) 

('.)')) 
~'-

(52) 

(50) of (90.5) 

(51) 

(52) 

(52) 

(20) of (90.2) 



W wa.ndelementen 

wa.nden 

binnemva.nden 

buitenwanden en algemeen 

terrein 

wan.den, kelder-
' 

wa.nden, vouw-

binnenwanden 

wa.:ndplaten 

wand tegels, zie tegelwerk 

wandventilatie 

natuurlijke ventilatie 

wandverlichting, indirekte 

fluoroscerond 

gloeilampen 

warmeluchtverwarming 

warmteakkumulatoren 
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elektrische centrale verwarming 

warmtecentrale 

warmteisolatie, zie isolatie 

warm.tepompen 

centrale verwarming 

warmtecentrale 

warmte(uit)wisselaars 

heet water 

rui1:1teverwarming alc-emeen 

warmwu. te rvoorz ieni1w: 

wasbekkens 

was machines 

wasserijinrichting 

wastafels 

sanitair 

waterbehandelingsinstallaties 

wate1.~ closets, zie WC 

'/Ia teron tha.rders 

wa term servoirs 

onderdE: Jen : wate:rvoorziening algemeen 

(22) 

(22) 

(21) 

(10) of (90.1) 
(21) 

(22) 

(22) 

(57) 

(6.5) 

(63) 

(56) 

(56) 

(51) 

(56) 

(51) 

(53) 

(56) 

(53) 

(74) 

(75) 
(75) 

(74) 
(53) 

(53) 

(53) 



\Va tervoorzienin,gen 

wa tel'\varmers 

w,c, 1s 

wegd.ekafwerkingen 

terreinafwerklnt,o-en 

wenteltrappen 

werkbladen 

vaste keukeninrichting 

werktekeningen 

planvoorbereiding 

uitvoering 

windkapren 

wo lfraamve r 1 ich tine; 

Z zaagdaken 

zakken 

onderdelen afvalbakken 

ZGBnautomaten 

zendavparatuur 

korruuunikatieinstall:.~tics 

zitplaatsen, vaste 

algemeen 

zolderingen 

zoldertrappen 

zonweringen 

zuurstof 

z;·;akstroomins talle. ties 

zvrevende vloeren 

vl oerafwerkingen 

zijvens ters 
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(53) 

(53) 

(74) 

(40) Of (90.4) 
(24) 

(73) 

(01) 

( o~:) 
(21) 

(63) 

(27) 

(52) 

(74) 

(72) 

(45) 

(24) 

(31) 

(54) 

(63) 

(43) 

(31) 
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TV. TERMINOLOGIE OPPERVL.AKTE-INDELING KANTOORGEBOUWEN 

Q£~!2_2~!!£~~~£~~£-2EE~EY!~!~ (B.Bu.o.) 
De bruto buitenwerkse oppervlakte is de som van de 
horizontaal gemeten oppervlakten van de bouwlagen• 
op basis van buitenwerkse moten. 
De brute buitenwerkse oppervlakte wordt berekend: 
- buitenwerks, waarbij de buitenzijde van de gevel

elementen, de buitenkant van balkons en dergelijke 
maatgevend is; 

- inklusief de oppervlakten van galerijen, balkons, 
loggia's, kelders en dergelijke en de in het vloer
vlak berekende openingen; 

- exklusief de oppervlakte van daken, koepels en 
andere bouwdelen die het gebouw aan de boven
zijde afsluiten. 

~£!!2_2~!!~~~££~~~-2EE~EY!~~~~ (N.Bu.O.) 
De netto buitenwerkse oppervlakte is de som van de 
horizontaal gemeten oppervlakten van de bouwlagen 
op basis van buitenwerkse maten, verminderd met de 
oppervlakten van de horizontale doorsneden over de 
gevelkonstruktie, gemeten van de buitenzijde van de 
gevel tot aan de binnenzijde van het buiten-glas
vlak, op een hoogte van een meter boven de afge
werkte vloer. 

!~EE~-2~!!~~~~E~~~-2EE~~Y!~~!~ (T.Bu.O.) 
De tarra buitenwerkse oppervlakte is de som van de 
oppervlakten van de horizontale doorsneden over de 
gevelkonstruktie. 
De. tarra buitenwerkse oppervlakte wordt gemeten: 
- op een hoogte van een meter boven de afgewerkte 

vloer van elke bouwlaag; 
- van de buitenzijde van de gevel tot aan de binnen

zijde van het buiten-glasvlak. 

* zie begrippenlijst 
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2£~~2-Y~£h~~££~£~_2£E~£Y!~~~~ (B.V.O.) 
De brute verhuurbare oppervle.kte is de totale vloer-
oppervlakte van die ruimten die direkt voor verhuur 
in aanmerking komen. 
De bruto verhuurbare oppervlakte wordt berekend: 
- binnenwerks, waarbij de binnenkant van het buiten

glasvlak maatgevend is, op een hooge van ·een meter. 
- inklusief de oppervlakten van de ;1orizontale door

sneden van de binnenwanden en konstruktieonderdelen; 
- exklusief de netto oppervlakten van alr;~rnene 

technische ruimten, algemene verkeersruimTen 
en algemene overige ruimten. 

~~!~2-Y~£h~~£~£~_2EE~£Y~~~!~ (N.V.O.) 
De netto verhuurbare oppervlakte is de totale 
binnenwerks gemeten vloeroppervlakte van di,, ruimten 
die direkt voor verhuur in aanmerkir:.; Komen. 

!~£E~-Y~£h~~£~£~_2EE~£Y~~~!~ (T.V.O.) 
De tarra ve.rhuurbare oppervli.akte is de som van de 
oppervlakten van de horizontale doorsneden over 
scheidingswanden en konstruktieonderdelen. 
De tarra verhuurbare oppervlakte wordt gemeten: 
- op een hoogte van een meter boven de afgwerkte 

vloer van elke bouwlaag~; 
- binnenwerks, waarbij de binnenzijde van het 

buiten-glasvlak maatgevend is, op een hoogte van 
elm meter. 

g~!!2_Y~£h~~£~~E~-2EE!£Y!~~~~-h22f£f~g~!!~ (N.V.O.H.) 
Onder de netto verhuurbare oppervlakte hoofdfunktie 
wordt verstaan de som van de netto verhuurbare 
oppervlakten van die ruimten die worden gebruikt 
ten behoeve van de hoofdfunktie van het gebouw. 
Dus bij een kantoorgebouw: de netto verhuurbare 
kantooroppervlakten plus de N.v.s.o. 
* zie:''. begrippenlijst 
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!!~!!2-Y~E~~~E2~E~-2EE~EY!~~!~-!!~Y~!!f~!!~~ (N.V.O.N.) 
Onder de netto verhuurbare oppervlakte nevenfunkties 
wordt verstaan de som van de netto verhuurbare opper
vlakten van de ruimten die worden p;ebruikt ten 
behoeve van de nevenfunkties van een kantoorgebouw, 
zoals: - parkeerr,arages, 

- woningen, 
- winkels. 

!!~!!2_Y~Eh~~2~E~-~~~!22E2EE~EY1~~!~ (N.V.K.O.) 
Onder de netto verhuurbare kantooroppervlakte wordt 
verstaan de som van de netto verhum·:-,are oppervlakten 
van kantoor- en tekenruimten, labora1.;rrria, a·:·cr. i ef
ruimten, vergaderzalen, wacht- en sp:eekkamers, 
postkamers, telex- en telefoonruimten. 

!!~!!2_Y~E!!~~2~E~-§.~~~£~!!:~_2El2~EY!~~!~ (N • V • ~3 • O ·) 
Onder de netto verhuurbare sekundaire oppervlakte 
wordt verstaan de som van de netto verhuurbare 
oppervlakten van die ruimten die niet tot de netto 
verhuurbare kantooroppervlakten behoren en die een 
sanitaire of keukenfunktie vervulltn, zoals toiletten, 
was- en kleedgelegenheden, keukens, werkkasten, 
garderobes en gangen. 
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l. 

~~t2_2.'Q:e.!~Y!~~t~-~~5!~!~!-Y22~!l!t.!!~g!~ 
(B.O.A.V.) 

Onder de bruto binnenwerkse oppervlakte algemene 
voorzieningen wordt verstaan de som van de netto 
buiteDlf;erkse oppervlakten per bouwlaag van die ruimten 
die niet direkt voor verhuur in aanmerking komen, 
zeals: 

- ~l~~~~~~=~~~~~~~gg!~~~!~g~~: ruimten voor installaties 
die het gebouw voorzien van water, energie, kunst-
matige verlichting, ventilatie en klimatisering. 
Tevens vallen hieronder de niet direkt verhuurbare 
ruimten ten beboeve van kommunikatie, transport 
van vloeistoffen, gassen of perslucbt, bet aan
drijven van liften, hef- c.q. transportinstallaties 
en het verbranden of verwijderen van afval. 

- algemene verkeersruimten:de niet direkt verbuur-=•-===================== 
bare ruimten die het verkeer in bet gebouw dienen, 
zeals: entrees, ballen, liftschacbten, trappen, 
trappehuizen, galerijen, vlucbtwegen, bef- en 
transportinstallaties. 

- algemene overige ruimten: bieronder vallen de 
==-==========~-========= 

overige ruimten die niet direkt verhuurbaar zijn, 
zoals loggia's, vides, balkons en algemene berg
ruimten. 
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V. MEE'TMETHODE IN . DE SCHETSPLANF ASE 

element: 
(00) VERWERVING TERREIN: 

(01) PLANVOORBEREIDING: 

(02) UITVOERING: 

meetmethode: 

het terrein wordt gemeten in m2 

oppervlakte van bet totale 
bouwterrein*. 

dit element wordt gerelateerd 
aan (99). 

dit element wordt gerelateerd 
aan (99). 

(03) OPLEVERING,ONDERHOUD dit element wordt gemeten in m2 

VERHUUR, VERKOOP,etc: netto verhuurbare oppervlaktee 

(04) FINANCIERING: dit element wordt gerelateerd 

(07) OVERIGE KOSTEN: 

(08) \./INST EN RISIKO: 

(09) 

(10) TERRE!N-ONDERBOUW: 

(11) VOORZIENINGEN 
BOUWPUT: 

* zie begrippenlijst 

aan de som van de kosten van 
(99), (00), (01), (02), (07) en 
(08). 

dit element wordt gerelateerd 
aan (99). 

dit element wordt gerelateerd 
aan de som van de kosten van 
(99) en (02). 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein, dat niet 
bestemd is voor de gebouwen. 

m2 bruto buitenwerkse oppervlakte 
van de laagstgelegen vloeren 
waarboven gebruiksruimten* aan
wezig zijn. 



(13) VLOEREN OP 
GRONDSLAG: 
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m
2 

brute buitenwerkse eppervlakte 
van de laagstgelegen vleeren 
waarbeven gebruiksruimten* aan
wezig zijn. 

(16) FUNDERINGSKONSTRUKTIE:m2 bruto buitenwerkse oppervlakte 

(17) PAALFUNDERINGEN: 

( 19) GEBOUW-ONDERBOUW: 

( 20) TERREIN-BOVENBOUW: 

(21) BUITENWANDEN: 

(22) BINNENWANDEN: 

• zie begrippenlijst 

van de laagatgelegen vleeren 
waarbeven gebruiksruimten* aan
wez ig zijn. 

m2 brute buitenwerkse eppervlakte 
van de laagstgelegen vloeren 
waarbeven gebruiksruimten* aan
wezig zijn. 

m
2 

brute buitenwerkse oppervlakte 
van de laagstgelegen vloeren 
waarbeven gebruiksruimten* aan
wezig zijn. 

m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein· dat niet 
bestemd is voer de gebouwen. 

buitenwanden worden gemeten in m2 

oppervlakte, exklusief epeningen, 
aan de buitenzijde van het gebouw, 
voorzover deze gebruiksruimj;en" 

omsluiten. 

2 binnenwanden worden gemeten in m 

oppervlakte, exklusief openingen 
en voorzover deze gebruiksruimten* 
omsluiten. 
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(23) VLOEREN, GALERIJEN: 

(24) TR.APPEN, HELLINGEN: 

(27) DAKEN: 

( 28) SKELET : 

(29) GEBOUW-BOVENBOUW: 

(30) TERREIN-BOVENBOUW: 

(31) R.AMEN, BUITENDEUREN: 

(32) BINNENDEUREN, e.d.: 

(33) UITNEmBARE VLOEREN, 
LUIKU'i l!.N" PO.UI.A: 

(34) BALUSTRADES: 

(35) V.ERLAAGDE PLAFONDS: 

(37) DAKOPENINGEN': 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte 
exklusief openingen en vloer
oppervlakte onder (13), inklusief 
trapbordessen op vloernivo. 

gemeten in' horizontale projektie 
in m2 oppervlakte, inklusief 
tussen-bordessen. 

gemeten in horizontale projektie 
tot aan de buitenkant van de 
dakrandrandkonstruktie in m2 

oppervlakte, exklusief openingen. 

m' lengte van de hartljjn van 
kolommen, balken en dergelijke. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein dat niet 
bestemd is voor de gebouwen. 

m2 oppervlakte gemeten tot aan de 
buitenkant van de kozjjnen aan de 
buitenzjjde van het gebouw. 

m2 oppervlakte gemeten tot aan de 

bui tenkant van de kozijnen. 

m2 oppervlakte. 

m' lengte, gemeten in horizontale 
projektie. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 
2 m oppervlakte, gemeten in hori-

zontale projektie. 
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('9) 6EBOUW-BOVENBOUW: m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(40) TERREINAFWERK!NGEN: m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein dat niet be
stemd is voor de gebouwen. 

(41) BUITENWANDAFWERK!NG: m2 oppervlakte,exklusief openingen 
gemeten aan de buitenz~de van het 
gebouw, voor zover deze gebruiks
ruimten omsluiten. 

(42) BINNENWANDAFWERKING: 

( 43) VLOERAFWERK!NGEN: 

(44) TRAP- EN 
HELLINGAFWERKINGEN: 

(45) PLAFONDAFWERKINGEN: 

(47) DAKAFWERKINGEN: 

2 m oppervlakte, exklusief ope-
ningen, voor zover deze gebruiks
ruimten omsluiten. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte, 
exklusief openingen, inklusief 
trapbordessen op vloernivo. 

m2 oppervlakte, gemeten in 
horizontale projektie, inklusief 
tus~enbordessen. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 oppervlakte, gemeten in hori
zontale projektie tot aan de 
buitenkant van de dakrandkonstruk-
tie, exklusief openingen. 

(49) GEBOUWAFWERKING::EN: m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

(50) TERREIN-INSTALLATIES: m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein'"dat niet be
stemd is voor de gebouwen. 

(51) WARMTECENTRALE: m3 netto buitenwerkse inhoud 
van het gebouw. 
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(52) AFVOERINSTALLATIES: aantal aansluitingen. 

(53) KOUD, WARM EN aantal toestellen. 
HEET WATER: 

(54) GAS, PERSLUCHT, e.d.: m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

(55) RUIMTEVERWARMING: m3 netto buitenwerkse inhoud van 
het gebouw. 

(56) RUIMTEVERWARMING: m3 netto buitenwerkse inhoud van 
het gebouw. 

(57) VENTILATIE EN 
LUCHTBEHAND:ELING: 

(59) GEBOUW-!NSTALLATIES: 

(60) TERREIN-INSTALLATIES: 

(61) :ELEKTRISCHE CENTRALE 
ENERGIEVOORZIENING: 

(62) KRACHTINSTALLATIE: 

(63) LICHTINSTALLATIE: 

(64) KOMMUNIKATIE-
;tf!STALLATIES: 

m3 netto buitenwerkse inhoud van 
het gebouw. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein dat niet be
stemd is voor de gebouwen. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 netto verhuurbare oppervlakte. 

(66) TRANSPORTINSTALLATIE: totaal aantal stopplaatsen van de 
liften. 

(68) BEVEILIGINGS
INSTALLATIES: 

(69) GEBOUW-INSTALLATIES: 

(70) VASTE TERREIN
INRICHTING: 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein"dat niet be
stemd is voor de gebouwen. 



(71) VASTE INRICHTING m'wand die de verkeersruimte 
VOOR VERKEERSRUIMTEN: omsluit, inklusief deuren en 

(?2) VASTE INRICHTING 
VOOR GEBRUIKERS
AKTIVITEITEN: 

(73) VASTE KEUKEN
INRICHTING: 

(?4) SANITAIR: 

(75) VASTE SCHOONMAAK
APPARATUUR: 

(76) VASTE OPSLAG
INRICHTING: 

(79) GEBOUW-VASTE 
INRICHTING: 

(80) LOSSE TERREIN
INVENTARIS: 

halfhoge scheidingswandjes. 

m2 bruto verhuurbare oppervlakte. 

m2 netto oppervlakte van de 
keuken. 

aantal toestellen. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 

m2 oppervlakte van het gedeelte 
van het bouwterrein' dat niet be
stemd is voor de gebouwen. 

(81) LOSSE INVENTARIS m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 
VOOR VERKEERSRUTMTEN: 

(82) LOSSE INVENTARIS m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 
VOOR GEBRUIKERS
AKTIVITEITEN: 

(83) LOSSE KEUKEN- m2 netto keukenoppervlakte. 
INVENTARIS: 

(84) LOSSE INVENTARIS m2 netto buitenwerkse oppervlakte 
VOOR SANITAIRE 
DOELEINDEN: 

(85) LOSSE INVENTARIS m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 
VOOR SCHOONMAAK
DOELEINDEN: 

(86) LOSSE INVENTARIS m2 netto buitenwerkse oppervlak:te. 
VOOR OPBERG
DOELEINDEN: 



(89) GEBOUW-LOSSE 
INVENTARIS: 
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m2 netto buitenwerkse oppervlakte. 
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VI. VOORNA.Al"ISTE INVLOEDSFAKTOREN OP EL:El1ENTKOSTEN 
element: 
(00) VERWERVING TERREIN: 

(01) PLANVOORBEREIDING: 

(02) UITVOERING: 

invloeden: 
marktomstandigheden 
aituering 
bestemmingsplan 
vestigingsplaats 

bouwkosten 

bouwtijd 
materieel 
gebouwgrootte 
seizoen 
uitvoeringswijze gebouw 
situering 

(03) OPLEVERING, ONDERHOUD, 
VERHUUR, VER.KOOP, etc: 

gebouwgrootte 
marktwaarde gebouw 

(04) FINANCIERING: 

(07) OVERIGE KOSTEN: 

(08) WINST EN RISIKO: 

(10) TERREIN-ONDERBOUW: 

(11) VOORZIENINGEN 
BOUWPUT 

grootte verhuurbare oppervlakte 
gebouwsoort: kantoor, 
woning, winkel 

bouwtijd 
. grondprijs 
bouwkosten 
grootte financiering 

bouwkosten 

bouwkosten 
(on)be~endheid met uitvoering 
bedrij.fspolitiek 
risikoregelingen 

oppervlakte bouwterrein, 
exklusief bebouwde oppervlakte 
aanwezigheid van: 
- beplantingen 
- funderingsresten 
- opstallen 
bodemgesteldheid 

bebouwde oppervlakte 
aanwezigheid van: 
- beplantingen 
- funderingsresten 
- opstallen 
bodemgesteldheid 



(13) VLOEREN OP 
GRONDSLAG: 
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type vloer 
vloeroppervlakte van (13) 
isolatie 
in- of exklusief vl.afwerking 
afwijkingen: sparingen 
verzwaringen 
bodemgesteldheid 

(16) FUNDERINGSKONSTRUKTIE:type fundering 
bebouwde oppervlakte 
aantal verdiepingen 

(17) PAALFUNDERINGEN: 

(20) TERREIN-BOVENBOUW: 

(21) BUITENWANDEN: 

(22) BINNENWANDEN: 

(23) VLOEREN, GALERIJEN: 

(24) TRAPPEN, HELLINGEN: 

brute buitenwerkse oppervlate 
materiaal hoofdkonstruktie 
(hout, beton, staal) 

type paalfundering 
lengte palen 2 aantal palen per m 
uitgraven voor heien 
materiaal hoofdkonstruktie 
(hout, beton, staal) 

oppervlakte bouwterrein, 
exklusief bebouwde oppervlakte 
belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit wanden 
(prefab, metselwerk, wel of 
niet afgewerkt) 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit wanden 
(systeem, metselwerk, wel of 
niet afgewerkt) 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit vloeren 
(prefab, systeem, wel of 
niet t.p. gestort) 
afwijkingen: sparingen, 
vloerverzwaringen 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit trappen, hellingen 
(prefab, spil, wel of niet 
afgewerkt) 
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(27) DAKEN: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit daken 
(prefab, hellend, plat) 
afwijkingen: openingen 
schoorstenen 

(28) SKELEI':' belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit skelet (prefab, 
wel of niet afgewerkt) 
bijbehorende wanden met 
konstruktieve funktie 
aantal bouwlagen 

(30) TERREIN-BOVENBOUW: oppervlakte bouwterrein, 
exklusief bebouwde oppervlakte 
belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 

(31) RAMEN, BUITENDEUREN: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 

(32) BINNENDEUREN, e.d.: 

(33) UITNEEMBARE VLOEREN, 
LUIKEN EN PODIA: 

(34) BALUSTRADES: 

(35) VERLAAGDE PLAFONDS: 

kwali tei t:. ramen, puien 
(wel of niet afgewerkt) 
zonweringen, verduisteringen 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit puien, deuren 
(wel of niet af~ewerkt) 
verduisteringen, rolluiken 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
komputervloeren 
kwaliteit ( wel of niet 
afgewerkt) 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit (wel of niet 
afgewerkt) 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit plafonds (wel of 
niet afgwerkt) 
isolatie 
geintegreerde installaties 
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(37) DAKOPENINGEN: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit dakopeningen 
(dakkapel, dakraam, koepel) 

(40) TERREINAFWERK!NGEN: oppervlakte bouwterrein, 
exklusief bebouwde oppervlakte 
belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 

(41) BUITENWANDAFWERKING: belangrijkste materialen en 
hoevee Theden 
afwerking wel/niet opgenomen 
bij (21) 

(42) BINNENWANDAFWERKING: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit binnenwanden 
afwerking wel/niet opgenomen 
bij (22) 

(43) VLOERAFWERKINGEN: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit vloeren 
afwerking wel/niet opgenomen 
bij (23) 

(44) TRAP- EN belangrijkste materialen en 
HELLJNGAFWERKINGEN: hoeveelheden 

kwaliteit trappen, hellingen 
afwerking wel/niet opgenomen 
bij (24) 

(45) PLAFONDAFWERKINGEN: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit vloeren en daken 
isolatiemateriaal 
afwerking wel/niet opgenomen 
bij (35) 

(47) DAKAFWERKJNGEN: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit daken 
afwerking wel/niet opgenomen 
bij (27) 
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(50) TERREIN-INSTALLATIES: 

(51) WARMTECENTRALE: 

(52) AFVOERINSTALLATJES: 

(53) KOUD, WARM EN 
HE:Eir WATER : 

(54) GAS, PERSLUCHT,e.d.: 

(55) RUIMTEKOELING: 

(56) RUIMTEVERWARMING: 

oppervlakte bouwterrein, 
exklusief bebouwde oppervlalte 
belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
situering gebouw 
warmteweerstand gevels,daken 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
aantal aansluitingen op 
afvoerinstallatie 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
aantal tappunten, koud, warm 
en heet water 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
aantal tappunten gas, 
perslucht en dergelijke 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
aantal m3 te koelen 
situering gebouw 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
brute buitenwerkse gebouw
inhoud 
aantal m3 te verwarmen 
situering gebouw 
kwaliteit gavels 
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(57) V:ENTILATIE .EN 
LUCHTBEHANDELING: 

(60) TERRETN-INSTALLAT!ES: 

(61) ELEKTRISCHE C.ENTRALE 
ENERG!EVOORZIENING: 

(62) KRACHTINSTALLATIE: 

( 63) JLICHTINS'I'AI1LATIE: 

(66) TRANSPORTINSTALLATIES 

(68) BEVEILIGINGS
INS'I'ALLA'I'IES: 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
aantal m3 te behandelen 1 

situering gebouw 
type gebouw (kantoor, lab) 
kwaliteit gevels 

oppervlakte bouwterrein, 
exklusief bebouwde oppervlakte 
belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
type gebouw 
bijzondere installaties 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
type gebouw 
bijzondere installaties 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
type gebouw 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
aantal bouwlagen 
type gebouw 
totaal aantal stopplaatsen 
van de liften 

belangrijkste materialenien 
hoeveelheden 
eisen t.a.v. beveiliging 
type beveiliging 
bruto buitenwerkse gebouw
inhoud 
type gebouw 
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(70) V ASTE TERREIN- oppervlakte bouwterrein, 
INRICHT!NG: exklusief bebouwde oppervlakte 

belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit inrichting 

(71) VASTE INRICHTING belangrijkste materialen en 
VOOR VERKEERSRUIMTEN: hoeveelheden 

oppervlakte verkeersruimte 
type gebouw (kantoor, e.d.) 
kwaliteit inrichting 

(72) VASTE INRTCHTING belangrijkste materialen 
VOOR GEBRUIKERS:- en hoeveelheden 
AKTIVITEITEN: kwaliteit inrichting 

(73) V ASTE KEUKEN- belangrijkste materialen en 
INRICHTING: hoeveelheden 

kwalite±t apparatuur en 
inrichting 

(74) SANITAIR: belangrijkste materialen en 
hoeveelheden 
kwaliteit inrichting 

(75) VASTE SCHOONMAAK- belangrijkste materialen en 
APPARATUUR: hoeveelheden 

kwaltteit apparatuur 

(76) V ASTE OPSLAG- belangrijkste materialen en 
INRICHTING: hoeveelheden 

kwaliteit inrichting 

(80) LOSSE TERREIN- oppervlakte bouwterrein, 
INVENTARIS: exklusief bebouwde oppervlakte 

kwaliteit inventaris en 
hoeveelheden 

(81) LOSSE INVENTARIS belangrijkste materialen en 
VOOR VERKEERS- hoeveelheden 
DOELEINDEN: type gebouw (kantoor) 

kwaliteit inventaris 

(82) LOSSE INVENTARIS belangrijkste materialen en 
VOOR GEBRUIKERS- hoeveelheden 
AKTIVITEITEN: kwaliteit inventaris 

(83) LOSSE KEUKEN- belangrijkste materialen en 
INVENTARIS: · hoeveelheden 

kwaliteit inventaris 
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(84) LOSSE INVENTARIS belangrijkste materialen en 
VOOR SANITAIRE hoeveelheden 
DOELEINDEN: kwaliteit inventaris 

(85) LOSSE !NVENTARIS belangrijkste materialen en 
VOOR SCHOONMAAK- hoeveelheden 
DOELEINDEN: kwaliteit inventaris 

(86) LOSSE INVENTARIS belangrijkste materialen en 
VOOR OPBERG- hoeveelheden 
DOELETNDEN: kwaliteit inventaris 
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VII. OMSCHRIJVING DRIE PROJEKTEN 

Om.schrijving van de drie projekten die in deze studie 
een 'kapstok'-funktie hebben vervuld. 
De omschrijving is als volgt ingedeeld: 

VII.1. - nummer van het projekt 
- principe tekening van plattegrond en doorsnede 
- type gebouw 
- korte omschrijving 
- maten en hoeveelheden 
- oppervlakte- en inhoudsanalyse 

VII.2. - berekende bouwkengetallen 

VII.3. - berekende kostenkengetallen 
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VII .1. PROJEKT: 1 

gebouwtne: kantoorgebouw korte omschrijving: 
--~ Het gebouw bestaa.t uit een mi 

begane grond met daarboven 
. :c ·'·· in 2 vleugels 4 verdiepingen 

·. ~' .. ·. en in 1 vleugel 3 verdie-
" 

,. 

~ pingen. Op alle verdieping-
~ 

en is kantoorruimte. 

~D,~ I De fundering, begane grond-
vloer, wanden, kern en sta-
biliteitswanden . ter . 

i 
I plaatse gestort beton. I 

Gevelelementen bestaan uit 
niet op het werk gestorte 
uitgewassen grindbeton. 

I -~ -- ----------------- -- Vloeren en trappen zijn van F 
-·-,·-------·-

: I 
! prefab-beton. 

I 

. -

--·------ - --- - -- -·· ------- .. ·------- ---- ~ 

ma ten en hoeveelheden: 
oppervlakte bouwterrein: 4440 me 

onbebouwde oppervlakte . 3177 m2 . 
aantal bouwlagen . 2 vleugels, beg. grond en verd.1/4 . 

1 vleugel, beg. grond en verd.1/3 
aantal lift en . 2 . 
totale brute verhuurbare oppervlakte (B.V.O.): 5170 m 2 

- uitgebreide oppervlakte- en inhoudsanalyse op pag.179 

- kostenkengetallen op pagina 185 en 186 
- bouwkengetallen op pagina 184. 

Eeildatum kostenkengetallen : 01 02 76 
\.. ~ 
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49 verd~'rii.ng 8~ 767 3
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dakopbo'.~.=-·~·- •2 m • m m3 m3 m2 m2 m2 m' m2 m2 J m2 m2 m2 st st si m' 

oppervlakte bouwterrein 4440 m-i · , 

onbebouwde oppervlakte ~~ 77 m" ... 
aantal stopplaatsen liften 10 . ·. ;.,-., 
m1 hartlijn balken/kolommen · . ·-· 
bruto verhuurbare oppervlakte B'5 - -:·'·· : 
bruto bu:i tenwerkse oppervlakte : 0 .. · · 
oppervlakte komputervloer · oppervlakt~- en inhoudsanalyse ~ROJEKT 1 ,. 
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PROJEKT: 2 

gebouwt;cee: kantoorgebouw korte omschrijving: 
- ···- - - ·--_., ____ •...•.. ..,_.. - ~ Het gebouw bestaat uit 

'f'··, 
een 

\ ,;•. 

.. .. begane grond met 2 ver-" 
,,.:. ', . . ' 

5 .·" diepingen. Al le verdieping-

( \.._ en kantoorruimten, be-
h gane grond: komputer-

~ ' '. . 
.• I •.m.2SJ • 

I .. :1· .. ,. .i - ruimte. Fundering,enkele ., 
I• 

'-- ' wanden begane grond, 
" ·' --- -----·-

vloeren kruipruimte, traf o 

"I - ruimte en overige vloeren 
"''"' 

.._ begane grond: ter plaatse 
.... 
I 

~ gestort bet on. . 
I Gevelelementen van uit-

.. -- -- gewassen beton, prefab. 
Vloeren en trappen pre-
fab beton. 

ma ten en hoeveelheden: 

oppervlak:te bouwterrein: 3485 2 m 
onbebouwde oppervlakte 2260 2 : m 

aantal bouwlagen: 3, begane grond en verdieping 1 en 2 
aantal lift en . 1 . 
tot ale bruto verhuurbare oppervlakte (B.V.O.): 2203 m2 

- uitgebreide oppervlakte- en inhoudsanalyse op pag. 181 

- kostenkengetallen op pagina 185 en 186 

- bouwke~getallen op pagina 184. 

Eeildatum kostenkengetallen: 01 02 76 
\... ~ 
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luiken1 podia 

lengte wanden 
verkeersruimten 

aantal tappunten koud, 
warm en beet water 

aantal aansluitingen 
op afvoerinstallatie 

aantal 
sanitaire toestellen 

net to 
keukenoppervlakte 

netto 
saniteire oppervlakte 

oppervlakte horizontale 
projektie daken 

oppervlakte horizontale 
projektie trappen/hellingen 

oppervlakte openingen 
in binnenwanden 

oppervlakte binnenwanden 
exklusier openingen 

oppervlakte openingen 
in gevel 

geveloppervlakte 
exklusier openingen 

netto verhuurbare 
oppervlakte (N.V.O.) 

bruto verhuurbare 
oppervlakte (B.V.O.) 

netto buitenwerkse 
inhoud 

co 
8 
' 

+:> 
Ill 

C\J a 

C\J 
a 

(\J 
a 

b ~ ~ ~ • ~r<\a '" r<\a ruto buitenwerkse ~~ , ..__ , ~ ...... ~' u' 
'-1;> N N "°~ '° 

.,.. __ 1nh __ o_u_d ______________________ +.------....:t.+-~C'l~i----0l--i------1r-----+--~--r°'·"--t--°':::...:...~ 
hoogte bouwlaag 

netto buitenwerkse 
oppervlakte 

bruto buitenwerkse 
oppervlakte 
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p, 
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h 
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' co 
' I 
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'PROJEKT: 3 ~ 

gebouwtype: kantoorgebouw korte omschrijving: 
"--- ~--·-·-- -· . ~ 

I~ J 
Het gebouw bestaat uit een 

; -- begane grond met 4 ver-. 
diepingen. Op alle ver-

~ 
diepingen kantoorruirnte. 
Fundering en vloeren van -
ter plaatse gestort beton. 

' . ----------~ -
I Gevelelementen van grind-

beton niet op het werk te 
storten. 

'· Kolommen en trappen van i 

I 
-·- prefab-beton. 

maten en hoeveelheden: 

oppervlakte bouwterrein: 3504 m2 

onbebouwde oppervlakte : 2835 m2 

aantal bouwlagen . 5, begane grond en verdieping 1/4 . 
aantal lift en : 2 
tot ale bruto verhuurbare oppervlakte (B.V.O.): 2797 m2 

- uitgebreide oppervlakte- en inhoudsanalyse op pag.183 
- kostenkengetallen op pagina 185 en 186 
- bouwkengetallen op pagina 184. 

12eildatum kostenkengetallen: 01 02 76 
\... ~ 
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aantal tappunten koud, 
warm en heet water ~ ~ "-J) ~ ~ 

aantal aansluitingen 
op afvoerinstallatie '-...D '-0 '-.!) '-.,£) '---C> 

aantal 
'-..0 

sanitaire toestellen '--0 '-0 '-.D '-....£) 

netto 
keukenoppervlakte 

netto 
c')CJ7 t-1) ~ (") <:') 

CJJ \J7 OJ C)7 sanitaire oppervlakte 
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VTI.2. Berekende bouwkengetallen 

("I), .... ·. 
' (II) (III) (IV) (V) . (VI) bouwken-

getallen N.V.K.O. N.V.O.H. N.V.O. B.V.O. N.Bu.o. B. v.o~ 
projekt .;;N. V .O.H • . N.v.o. B.V.o. N.Buo. B.Bu.o B.Bu.o:~ 

I .. 1 1·.00 0,97 0,93 0,94 ·.• 0,8%' 
2 0,97 1,00 0,96 0,92 0,95. 0,8-7;.;,. 
3 0,98 1 ,oo 0;90. 0,87 0,94 0,82 



VII.3. Berekende kostenkengetallen 

element projekt 1 projekt 2 projekt 3 dimensie 

(00) 97 168 guldens/m2 oppervlakte tot ale bouwterrein 
(01) 13 10 7 % van element (99) 

(02) 11 10 4 % van element (99) 

(03) 26 14 guldens/m2 netto verhuurbare oppervlakte 
(04) 7 2 % van (99)+(00)+(01)+(02)+(07)+(08) 

(07) 5 5 13 % van element (99) 

(08) 12 9 4 % van element (99) + (02) 

(09) 426 314 195 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(10) 2 4 2 guldens/m2 terrein, exklusief geb.opp. 
(11) 10 3 9 guldens/m2 brute buitenwerkse • eppervlakte 

(13) 27 18 8 guldens/m2 brute buitenwerkse oppervlakte 
(16) 66 62 65 guldens/m2 bruto buitenwerkse eppervlakte 

(17) 72 80 111 guldens/m2 brute buitenwerkse oppervlakte 

(19) 174 163 193 guldens/m2 bruto buitenwerkse oppervlakte 

(20) 1 guldens/m2 terrein, exklusief geb.opp. 

(21) 307 240 116 guldens/m2 gevelepp. exkl. openingeh 

(22) 67 112 158 guldens/m2 binnenwandopp. exkl. openingen 

(23) 135 160 100 guldens/m2 nette buitenwerkse eppervlakte 

(24) 302 646 1433 guldens/m2 herizontale prejektie trap pen 

(27) 80 113 52 guldens/m2 herizontale prejektie daken 

(28) 262 133 218 guldens/m' hartl~n kelommen/balken 

(29) 333 411 253 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(30) 

(31) 407 300 157 guldens/m2 ramen, buitendeuren, e.d. 

(32) 54 185 233 guldens/m2 ram en, binnendeuren, e.d. 

(33) 114 147 153 guldens/m2 oppervlakte luiken, podia 

(34) 49 57 522 guldens/m~ horizontale projektie balustrades 

05) 50 39 
~ 

19 guldens/m2 netto buitenwerkse eppervlakte 

(39) 109 104 70 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 
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element projekt 1 projekt 2 projekt 3 dimensie 

(40) 
r; 

guldens/m2 16 21 0'' terrain, exklusief geb. opp. 

(41) 30 17 p.;uldens/m2 bui tenw~mdopp., exkl. openingen 

(42) 33 24 40 guldens/m2 binnenwandopp., exkl. openingen 

(43) 13 27 22 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(44) 191 guldens /m2 horizontale projektie trappen 

(45) 01 1 1 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(47) 43 45 90 guldens/m2 opp. horizontale projektie daken 

(49) 58 70 63 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(50) 3 3 01 guldens/m-2 terrain, exkl. gebouwoppervlakte 

( 51) 9 guldens/m3 netto buitenwerkse inhoud 

(52) 103 423 673 guldens/aantal aansluitingen afvoerinstall. 

(53) 631 284 584 guldens/ aantal tappunten 

(54) 2 2 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte · 

(56) 14 13 18 guldens/m3 netto buitenwerkse inhoud 

(57) 9 14 3 guldens/m3 net to buitenwerkse inhoud 

(59) 91 144 78 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(60) o2 guldens/m2 terrein, exkl. gebouwoppervlakte 

(61) 17 15 guldens/m2 net to buitenwerkse oppervlakte 

(62) 12 guldens/m2 net to buitenwerkse oppervlakte 

(63) 53 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(64) o3 guldens/m2 net to verhuurbare oppervlakte 

(66) 9213 12713 4823 
-¥~., 

guldens/ aantal stopplaatsen lift en 

(68) 4 2 3 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(69) 66 83 82 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(70) 00 guldens/m2 terrein, exkl. gebouwoppervlakte 

(71) 3 9 guldens/m' wand verkeersruimten 

(73) 324 guldens/m2 netto keukenoppervlakte 

(74) 201 167 438 fuldens/aantal sanitaire toestellen 

(79) 4 5 5 guldens/m2 netto buitenwerkse oppervlakte 

(99) 702 907 591 culde:ni; / r:t:ttc :ruitenwerkse oppervlakte 

(--) 1?18 1114 972 guldens/m2 r;etto buitenwerkse oppervlakte 


