Overzicht 2 - Jarenplan (Hoofdgroepen)
91465 • VvE Langswater III
Langswater III 269 t/m 385 obv vervangen door kunststof incl isolatiemaatregelen
Amsterdam
Toelichting:
Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.
Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.
Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld
“Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1 procent.

91465 • VvE Langswater III
Langswater III 269 t/m 385 obv vervangen door kunststof incl
isolatiemaatregelen • Amsterdam
Code Hoofdgroep

2017

2018

Totaal

€ 10.527

€ 606.180

01

Gevels

€ 595.653

02

Balkons

€ 779.474

03

Buitenkozijnen

€ 679.121

05

Daken

09

Buitenschilderwerk

21

Binnenwanden

22

Vloeren

26

Inrichting

29

Binnenschilderwerk

41

Klimaatinstallaties

42

Gas, water en sanitair

44

Elektrische-installaties

45

Transportvoorziening

46

Beveiligingsinstallaties

€ 779.474
€ 640.496

€ 1.319.617
€0

€ 256.802

€ 17.707

€ 274.509
€0

€ 403

€ 407

€ 811
€0

€ 684
€ 9.074

€ 684
€ 5.431

€ 14.505
€0

€ 2.420

€ 21.588

€ 24.008
€0

€ 4.302

Totaal object

€ 2.327.932

Versie C dd.29 februari 2016

€ 4.302

€ 696.157

€ 3.024.089
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Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd)
91465 • VvE Langswater III
Langswater III 269 t/m 385 obv vervangen door kunststof incl isolatiemaatregelen
Amsterdam
Toelichting:
Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te
worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer
uitgevoerd moeten worden.
Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Alle prijzen zijn inclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1 procent.

91465 • VvE Langswater III
Langswater III 269 t/m 385 obv vervangen door kunststof incl
isolatiemaatregelen • Amsterdam
Code/Element/Handeling

01

Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

2018

Totaal

Gevels
Gevelaansluiting opgaand werk
(bladlood)
Herstellen gevelaansluiting opgaand
werk (bladlood) (aanname obv 25%)
Vervangen gevelaansluiting
opgaand werk (bladlood)
Gevelaansluiting opgaand werk
(bladlood)
Vervangen gevelaansluiting
opgaand werk (bladlood)
Geveldilatatie (glijfolie onderzijde
metselwerk in betonkader)
Vervangen dilatatie (glijfolie
onderzijde metselwerk in betonkader
cq op prefab plaat)
Vervangen dilatatie (glijfolie op
prefab plaat)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv
metselwerk in betonkader)
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (glijfolie onderzijde
metselwerk prefab plaat) *
Vervangen dilatatie (glijfolie
onderzijde metselwerk in
betonkader)
Geveldilatatie (glijfolie onderzijde
metselwerk prefab plaat) *
Vervangen dilatatie (glijfolie
onderzijde metselwerk in
betonkader)
Geveldilatatie (glijfolie onderzijde
metselwerk in betonkader) *
Vervangen dilatatie (glijfolie
onderzijde metselwerk in
betonkader)
Gevelaansluiting opgaand werk
(bladlood)
Vervangen gevelaansluiting
opgaand werk (bladlood)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
borstweringen)
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
prefab borstweringen)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
borstweringen) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
prefab borstweringen)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
dakrand)
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
dakrand) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
dakrand) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
dakrand) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
dakrand) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv
metselwerk in betonkader) *

Gevels (dakopbouwen MVs
RGAs ed)
11,00 m1

2024

€0

Plaatselijk scheurvorming
erosie veroudering ed
Gevels (trappenhuis- en
liftopbouw)
Scheurvorming erosie
veroudering ed
Gevels (complex compleet)

44,00 m1

2042 48

€0

8,00 m1

2024 48

€0

Afwezig openstaand
verdroogd ed

24,00 m1

2017 40

€ 1.291

€ 1.291

1,00 pst

2017 40

€ 8.066

€ 8.066

404,00 m1

2017 10

€ 16.021

€ 16.021

1,00 pst

2060 12

€0

1,00 pst

2060 12

€0

12,00 m1

2060 40

€0

8,00 m1

2024 48

€0

1996,00 m1

2017 16

998,00 m1

2060 16

166,00 m1

2017 16

66,00 m1

2060 16

€0

6,00 m1

2060 16

€0

6,00 m1

2060 16

€0

22,00 m1

2060 16

€0

Afwezig openstaand
verdroogd ed
Gevels (complex compleet)
Afwezig openstaand
verdroogd ed
Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Afwezig openstaand
scheurvorming verdroogd ed
Gevels (voorzijde
galerijzijde)
Afwezig openstaand
scheurvorming verdroogd ed
Gevels (rechterkopgevel
straatzijde)
Afwezig openstaand
verdroogd ed
Gevels (dak hoofdentree
voorzijde)
Lichte scheurvorming
veroudering ed
Gevels (complex compleet)
Lichte vervuiling aanslag
verkleuring ed
Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Afwezig (niet aangebracht)
overig redelijk
Gevels (complex compleet)
Afwezig verdroogd
openstaand inwateren ed
Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Afwezig verdroogd
openstaand inwateren ed
Gevels (linkerkopgevel
entreezijde)
Afwezig verdroogd
openstaand inwateren ed
Gevels (rechterkopgevel
straatzijde)
Afwezig verdroogd
openstaand inwateren ed
Gevels (trappenhuis- en
liftopbouw)
Afwezig verdroogd
openstaand inwateren ed
Gevels (linkerkopgevel
entreezijde)

Versie C dd.29 februari 2016

€ 79.156

€ 79.156

€0

€ 6.583

€ 6.583
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91465 • VvE Langswater III
Langswater III 269 t/m 385 obv vervangen door kunststof incl
isolatiemaatregelen • Amsterdam
Code/Element/Handeling
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (glijfolie onderzijde
metselwerk in betonkader) *
Vervangen dilatatie (glijfolie
onderzijde metselwerk in
betonkader)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv
metselwerk in betonkader) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
borstweringen) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
prefab borstweringen)
Geveldilatatie (kitvoeg tpv prefab
dakrand) *
Vervangen dilatatie (kitvoeg tpv
elementen 5-10mm)
Gevelelementen schoorsteen
(prefab beton)
Vervangen gevelelementen
schoorsteen (prefab beton) door
aluminium omkastingen (gemoffeld)
Hoogwerkvoorzieningen

Locatie Element/Gebrek
Afwezig openstaand
verdroogd ed
Gevels (linkerkopgevel
entreezijde)
Afwezig openstaand
verdroogd ed
Gevels (rechterkopgevel
straatzijde)
Afwezig openstaand
verdroogd ed
Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Lichte vervuiling aanslag
verkleuring ed
Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Afwezig verdroogd
openstaand inwateren ed
Gevels (dakopbouwen MVs
RGAs ed)
Scheurvorming aantasting
toplaag sterke vervuiling en
aanslag
Gevels (complex compleet)

Hoogwerkvoorzieningen steigerwerk
incl de- en montage aan- en
afvoerkosten huurkosten windnetten
ed
Hoogwerkvoorzieningen *
Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Hoogwerkvoorziening(en)
Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Herstellen betonrot gevelconstructie Betonrot indringen vocht
beton STELPOST
corrosie betonstaal ed
Gevelconstructie beton *
Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Herstellen betonrot gevelconstructie Betonrot indringen vocht
beton STELPOST
corrosie betonstaal ed
Gevelconstructie beton
Gevels (complex compleet)

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

2018

Totaal

202,00 m1

2060 10

€0

12,00 m1

2060 40

€0

202,00 m1

2060 10

€0

998,00 m1

2060 16

€0

66,00 m1

2060 16

€0

24,00 stk

2024 36

€0

4896,00 m2

2017

2448,00 m2

2060

€0

1,00 stp

2060

€0

1,00 stp

2060

€0

€ 72.399

€ 72.399

Gevelconstructie beton *

Herstellen betonrot gevelconstructie
beton STELPOST
Onderzoek balkonvloeren alle
woningen
Versterken zeembalkons dmv Sika
Wrap systeem
Gevelconstructie beton *
Gevels (noodtrap
diktekanten)
Herstellen betonrot gevelconstructie Betonrot indringen vocht
beton STELPOST (obv schouw)
corrosie betonstaal ed
Hoogwerkvoorzieningen *
Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Hoogwerkvoorzieningen steigerwerk
incl de- en montage aan- en
afvoerkosten huurkosten windnetten
ed
Waterslag raamdorpel (keramisch) * Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Vervangen waterslag raamdorpel
Afwezig uitgespoeld
(keramisch) inclusief voegwerk
verzanding ed
Vervangen voegwerk waterslag
raamdorpel (keramisch)
Waterslag raamdorpel (keramisch) Gevels (complex compleet)
Vervangen waterslag raamdorpel
Afwezig uitgespoeld
(keramisch) inclusief voegwerk
verzanding ed
Vervangen voegwerk waterslag
raamdorpel (keramisch)
Waterslag raamdorpel (keramisch) * Gevels (voorgevel
galerijzijde)

1,00 STP 2017

€ 60.494

€ 60.494

1,00 STP 2017

€ 7.663

€ 7.663

1,00 STP 2017

€ 67.216

€ 67.216

1,00 STP 2060

2448,00 m2

€0

2060

€0

656,00 m1

2040 48

€0

656,00 m1

2060 24

€0

1238,00 m1

2041 48

€0

1238,00 m1

2017 24

Versie C dd.29 februari 2016

€ 20.803

€ 20.803
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91465 • VvE Langswater III
Langswater III 269 t/m 385 obv vervangen door kunststof incl
isolatiemaatregelen • Amsterdam
Code/Element/Handeling

Locatie Element/Gebrek

Vervangen waterslag raamdorpel
Afwezig uitgespoeld
(keramisch) inclusief voegwerk
verzanding ed
Vervangen voegwerk waterslag
raamdorpel (keramisch)
Gevelafwerking voegwerk (platvol) * Gevels (dakopbouwen MVs
RGAs ed)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Herstellen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (aanname obv 50%)
Gevelafwerking voegwerk (platvol)
Gevels (trappenhuis- en
liftopbouw)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Gevelafwerking voegwerk (platvol)
Gevels (voorgevel
(steenstrips)
galerijzijde)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Afwezig uitgespoeld
(platvol)
verzanding ed
Reinigen en klein herstel
gevelafwerking voegwerk (platvol)
(obv 10%)
Gevelafwerking voegwerk (platvol)
Gevels (achtergevel
(steenstrips)
balkonzijde)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Afwezig uitgespoeld
(platvol)
verzanding ed
Reinigen en klein herstel
gevelafwerking voegwerk (platvol)
(obv 10%)
Gevelafwerking voegwerk (platvol) * Gevels (achtergevel
balkonzijde BG)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Herstellen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (obv 5%)
Gevelafwerking voegwerk (platvol) * Gevels (rechterkopgevel
straatzijde)
Aanbrengen spouwankers
Constructieve berekening
spouwankers
Hoogwerkvoorzieningen tbv naisoleren icm overige na te isoleren
gevels STELPOST
Na-isoleren spouwmuur mbv
isolatiemateriaal
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Vervangen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (obv 5%)
Gevelafwerking voegwerk (platvol) * Gevels (voorgevel op galerij)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Herstellen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (aanname obv 25%) tbv en
icm na-isoleren
Na-isoleren spouwmuur mbv
isolatiemateriaal
Gevelafwerking voegwerk (platvol) * Gevels (achtergevel op
balkon)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Herstellen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (obv 35%) tbv en icm naisoleren
Na-isoleren spouwmuur mbv
isolatiemateriaal
Gevelafwerking voegwerk (platvol)
Gevels (entree in betonkader
BG)
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Gevelafwerking voegwerk (platvol) * Gevels (voorgevel
galerijzijde BG)

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

2018

Totaal

582,00 m1

2041 48

€0

582,00 m1

2060 24

€0

34,00 m2

2024 48

€0

17,00 m2

2060

€0

900,00 m2

2042 48

€0

846,00 m2

2028 48

€0

84,60 m2

884,00 m2
88,40 m2

188,00 m2

2018

€ 6.892

2028 48
2017

€ 6.892

€0
€ 7.130

€ 7.130

2042 48

€0

9,40 m2

2060

€0

328,00 m2

2060

€0

1,00 pst

2060

€0

1,00 STP 2060

€0

1,00 pst

2060

€0

2060 48

€0

2051

€0

2042 48

€0

358,50 m2

2060

€0

1,00 pst

2060

€0

2042 48

€0

366,80 m2

2060

€0

1,00 pst

2060

€0

2042 48

€0

328,00 m2
0,00 m2

1434,00 m2

1048,00 m2

54,00 m2

Versie C dd.29 februari 2016
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91465 • VvE Langswater III
Langswater III 269 t/m 385 obv vervangen door kunststof incl
isolatiemaatregelen • Amsterdam
Code/Element/Handeling
Vervangen gevelafwerking voegwerk
(platvol)
Herstellen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (aanname obv 5%)
Gevelaanduidingen
huisnummerbordjes
Vervangen gevelaanduidingen
huisnummerbordjes
Gevelafwerking voegwerk (platvol) *

Locatie Element/Gebrek
Lichte verzanding vervuiling
aanslag ed

188,00 m2
9,40 m2

Cy

2017

Veroudering roestvorming
sterke vervuiling afwezig
Gevels (linkerkopgevel
entreezijde)

Aanbrengen spouwankers
Constructieve berekening
spouwankers
Hoogwerkvoorzieningen tbv naisoleren icm overige na te isoleren
gevels STELPOST
Na-isoleren spouwmuur mbv
isolatiemateriaal
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Vervangen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (obv 5%)
Hemelwaterafvoer (pvc)
Gevels (complex compleet)

Totaal

2040 48

€0

2060

€0

117,00 stk

2018 48

€ 2.383

€ 2.383

0,00 incl

2060

€0

1,00 pst

2060

€0

2060 48

€0

0,00 m2

2051

€0

1468,00 m2

2017

€ 49.336

€ 49.336

1,00 pst

2017

€ 3.361

€ 3.361

1,00 STP 2017

€ 6.722

€ 6.722

2017

€ 85.364

€ 85.364

2017 48

€ 88.805

€ 88.805

378,00 m2

1,00 pst
1468,00 m2
0,00 m2

2051

€0

Technische levensduur
tussen 25-50% vervuiling ed
Gevels (trappenhuis- en
liftopbouw)
Aantasting toplaag
roestvorming ed
Gevels (galerijen voorzijde)

324,00 m1

2017 24

4,00 m1

2024 48

€0

Vervangen hemelwaterafvoer (staal
verzinkt)
Vervangen hemelwaterafvoer (staal
verzinkt) (obv 5%)
Hemelwaterafvoer (pvc) *

Verwering schutlaag
plaatselijk corrosie ed

246,00 m1

2042 48

€0

Vervangen hemelwaterafvoer (pvc)

Technische levensduur
tussen 25-50% vervuiling ed
Gevels (achtergevel
balkons)
Technische levensduur
tussen 25-50% vervuiling ed

Hemelwaterafvoer (staal verzinkt)
Vervangen hemelwaterafvoer (staal
verzinkt)
Hemelwaterafvoer (staal verzinkt)

Hemelwaterafvoer (pvc) *
Vervangen hemelwaterafvoer (pvc)

€ 15.244

€ 15.244

12,30 m1

2018

50,00 m1

2060 24

€0

274,00 m1

2060 24

€0

€ 1.253

€ 1.253

Gevels (voorgevel galerijen)

€ 595.653

02

2018

Gevels (voorgevel op galerij)

Hoogwerkvoorzieningen tbv naisoleren icm overige na te isoleren
gevels STELPOST
Na-isoleren spouwmuur mbv
isolatiemateriaal
Vervangen gevelafwerking voegwerk Lichte verzanding vervuiling
(platvol)
aanslag ed
Vervangen gevelafwerking voegwerk
(platvol) (obv 5%)
Gevelafwerking voegwerk (platvol)
Gevels (complex compleet)

Vervangen hemelwaterafvoer (pvc)

Hvh Ehd Stj

€ 10.527

€ 606.180

€0

€0

Balkons
Balkon- galerij vloerdilatatie (kitvoeg) Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Vervangen balkon- galerijvloer
Algemene veroudering
dilatatie (kitvoeg) door kitvoeg met technische levensduur <50%
slab. NIET van toepassing bij
vervuiling
aanbrengen vloercoating (zie
vloerafwerking)
Balkon- galerij vloerdilatatie (kitvoeg) Gevels (balkons achterzijde)
Vervangen balkon- galerijvloer
dilatatie (kitvoeg) door kitvoeg met
slab. NIET van toepassing bij
aanbrengen vloercoating (zie
vloerafwerking)

222,00 m1

2018 12

144,00 m1

2017 12

Versie C dd.29 februari 2016

€0

€0
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Code/Element/Handeling
Balkon- galerij privacyscherm
hardglas in aluminium (gemoffeld)
Vervangen balkon- galerij
privacyscherm hardglas in
aluminium (gemoffeld)
Balkon- galerij vloerafwerking
vloercoating (gietvloer) *
Aanbrengen afschotlaag ivm
afwatering STELPOST
Aanbrengen vloerafwerking beton
vloercoating (gietvloer) inclusief
dilataties
Vervangen vloerafwerking beton
vloercoating (gietvloer) inclusief tpv
dilataties en klein herstelwerk
Trap vloerafwerking vloercoating
(ntb) *
Aanbrengen vloerafwerking prefab
beton vloercoating (ntb)
Vervangen vloerafwerking prefab
beton vloercoating (ntb)
Balkon- galerij vloerafwerking
vloercoating (gietvloer) *
Aanbrengen isolatielaag onder
afschot ivm afwatering STELPOST
(obv 100% vh totaal)
Aanbrengen vloerafwerking op
isolerende laag vloercoating
(gietvloer) inclusief dilataties
Na-isoleren betonnen kimrand onder
metselwerk ivm zgn "koude brug"
Bouwfysische berekening
spouwmuur ivm na-isoleren en evt
"koude bruggen" in de kimmen
nadien
Vervangen vloerafwerking beton
vloercoating (gietvloer) inclusief tpv
dilataties en klein herstelwerk
Balkon- galerij vloerafwerking
vloercoating (gietvloer)
Aanbrengen afschotlaag ivm
afwatering STELPOST
Aanbrengen isolatielaag onder
afschot ivm afwatering STELPOST
(obv 60% vh totaal)
Aanbrengen vloerafwerking op
isolerende laag vloercoating
(gietvloer) inclusief dilataties
Aanbrengen vloerafwerking op
isolerende laag vloercoating
(gietvloer) inclusief dilataties
Na-isoleren betonnen kimrand onder
metselwerk ivm zgn "koude brug"
Bouwfysische berekening
spouwmuur ivm na-isoleren en evt
"koude bruggen" in de kimmen
nadien
Vervangen vloerafwerking beton
vloercoating (gietvloer) inclusief tpv
dilataties en klein herstelwerk
Balkon- galerij doorvoer (gietijzer) *

Locatie Element/Gebrek

Cy

2017

2018

Totaal

Gevels (achterzijde
balkonzijde)
104,00 stk

2060 48

€0

Gevels (voorgevel
galerijzijde)
1,00 STP 2060

Inwateren laagdikte
onvoldoende slijtage
vervuiling ed
Gevels (voorgevel noodtrap
ed)

Inwateren laagdikte
onvoldoende slijtage
vervuiling ed
Gevels (achtergevel
balkonzijde)

Inwateren laagdikte
onvoldoende slijtage
vervuiling ed
Gevels (complex compleet)

Balkon- galerij doorvoer (gietijzer
vervangen door kunststof)
Balkon- galerij doorvoer (gietijzer)

Inwateren laagdikte
onvoldoende slijtage
vervuiling ed
Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Corrosie inwatering
betonvloer vervuiling ed
Gevels (achtergevel
balkons)
Corrosie inwatering
betonvloer vervuiling ed
Gevels (complex compleet)

Balkon- galerij doorvoer (gietijzer
vervangen door kunststof)

Corrosie inwatering
betonvloer vervuiling ed

Balkon- galerij doorvoer (gietijzer
vervangen door kunststof)
Balkon- galerij doorvoer (gietijzer) *

Hvh Ehd Stj

€0

1238,00 m2

2060

€0

1238,00 m2

2038 20

€0

140,00 m2

2060

€0

140,00 m2

2036 20

€0

884,00 m2

2060

€0

884,00 m2

2060

€0

1,00 pst

2060

€0

1,00 pst

2060

€0

2037 20

€0

884,00 m2

1,00 stp

2017

€ 4.033

€ 4.033

1273,20 m2

2017

€ 128.368

€ 128.368

140,00 m2

2017

€ 18.820

€ 18.820

2122,00 m2

2017

€ 516.325

€ 516.325

1,00 pst

2017

€ 61.838

€ 61.838

1,00 pst

2017

€ 3.361

€ 3.361

2122,00 m2

2037 20

€0

92,00 stk

2060 40

€0

92,00 stk

2060 40

€0

183,00 stk

2017 40
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Code/Element/Handeling

Locatie Element/Gebrek

Balkon- galerij traphek spijlen metaal Gevels (kopgevel tpv
(gemoffeld)
galerijdeuren)
Herstel bevestigingpunten in
bouwkundige betonvloer
Vertikaal- transport opperwerk ed
Vervangen zeembalkon hek spijlen
metaal (gemoffeld)

Corrosie(gaten) bevestiging
verroest laagdikte
onvoldoende ed
Gevels (achterzijde op
borstwering)

Balkon- galerij balustrade metaal
(gemoffeld)
Vervangen balkon- galerij balustrade
metaal (gemoffeld)
Balkon- galerij traphek spijlen metaal Gevels (hekwerk noodtrap)
(gemoffeld)
Vervangen traphek spijlen metaal
Corrosie(gaten) bevestiging
(gemoffeld)
verroest laagdikte
onvoldoende ed

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

Totaal

1,00 pst

2017

€ 2.016

€ 2.016

1,00 pst

2017 48

€ 4.033

€ 4.033

52,00 m1

2017 48

€ 16.078

€ 16.078

844,00 m1

2038 48

€0

136,00 m1

2038 48

€0

€ 779.474

03

2018

€0

€ 779.474

Buitenkozijnen
Gevelkozijn incl ra(a)m(en)
(hardhout)
Vervangen schilderwerk gevelkozijn
incl ra(a)m(en) (hardhout) (nvt ivm
vervangen kunststof)
Herstellen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) (hardhout) (nvt ivm
vervangen kunststof)
Gevelkozijn incl ra(a)m(en)
(kunststof)
Vervangen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Reinigen en waxen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Gevelkozijn incl ra(a)m(en)
(kunststof)
Vervangen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Reinigen en waxen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Gevelkozijn incl ra(a)m(en)
(kunststof)
Vervangen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof inclusief
isolerende HR++ beglazing
Reinigen en waxen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Gevelkozijn incl ra(a)m(en)
(kunststof)
Vervangen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof inclusief
isolerende HR++ beglazing
Reinigen en waxen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Gevelkozijn incl ra(a)m(en)
(kunststof)
Vervangen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Reinigen en waxen gevelkozijn incl
ra(a)m(en) kunststof
Geveldeuren hout (hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)

Gevels (kopgevel tpv
galerijdeuren)
Houtrot hang- en sluitwerk
ONveilig ed

0,00 m2

2017 6

0,00 pst

2017

€0

€0
€0

Gevels (kopgevel tpv
galerijdeuren)

Gevels (linkerkopgevel
entreezijde)
Sterke verwering aanslag
vervuiling ed

Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Sterke verwering aanslag
vervuiling ed

Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Sterke verwering aanslag
vervuiling ed

Gevels (rechterkopgevel
straatzijde)
Sterke verwering aanslag
vervuiling ed

Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Omtrekspeling kromtrekken
tocht ed

146,00 m2

2017 48

146,00 m2

2023 6

€0

36,00 m2

2042 48

€0

36,00 m2

2017 6

€ 73.601

€ 73.601

€ 581

€ 581

€ 604.940

€ 604.940

1500,00 m2

2017 48

1500,00 m2

2023 6

1172,00 m2

2018 48

1172,00 m2

2024 6

€0

36,00 m2

2042 48

€0

36,00 m2

2018 6

€0

€ 636.515

€ 636.515

€ 587

€ 587

€0

€0

0,00 stk

2018

0,00 stk

2023

€0

0,00 stk

2029

€0

0,00 stk

2035

€0
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Code/Element/Handeling
Geveldeuren hout (hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)
Vervangen geveldeuren (voordeur
hardhout)
Gevelkozijn schuifpui (aluminium)
Vervangen gevelkozijn schuifpui
(aluminium) incl beglazing

Locatie Element/Gebrek
Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Omtrekspeling kromtrekken
tocht ed

Gevels (hoofdentree incl
tochtdeur)
Algemene veroudering
vervuiling licht glansverlies
ed

Vervangen aandrijving gevelkozijn
schuifpui (RESERVERING)

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

Totaal

0,00 stk

2017

0,00 stk

2022

€0

0,00 stk

2028

€0

0,00 stk

2034

€0

2,00 stk

2042 48

€0

1,00 pst

2018 12

€0

€ 679.121

05

2018

€0

€ 3.394

€ 3.394

€ 640.496

€ 1.319.617

Daken
Dakluik incl aftimmeringen
600x600mm
Vervangen dakluik incl
aftimmeringen 600x600mm
Dakranden randstroken bitumen
Vervangen dakranden randstroken
bitumen
Dakbedekking bitumen
(ONgeballast)
Vervangen dakbedekking bitumen
(ongeballast)
Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen (ongeballast)
Dakbedekking bitumen
(ONgeballast)
Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen (ongeballast)
Dakbedekking bitumen
(ONgeballast)
Vervangen dakbedekking bitumen
(ongeballast)
Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen (ongeballast)
Dakrandafwerking opgaand
gevelwerk (knelprofiel)
Vervangen dakrandafwerking
opgaand gevelwerk (knelprofiel)
Dakranden randstroken bitumen
Vervangen dakranden randstroken
bitumen
Dakrandafwerking daktrim
(aluminium)
Vervangen dakrandafwerking
daktrim (aluminium)
Dakrandafwerking daktrim
(aluminium)
Vervangen dakrandafwerking
daktrim (aluminium)
Dakranden randstroken bitumen
Vervangen dakranden randstroken
bitumen
Dakranden randstroken bitumen
Vervangen dakranden randstroken
bitumen

Daken (trappenhuis- en
liftopbouw)
Algemene veroudering
slijtage kleine
beschadigingen ed
Daken (hoofddak)

1,00 stk

2032 36

€0

Plooivorming scheurvorming
overlappen caquele ed
Daken (hoofdentree)

206,00 m1

2024 18

€0

Lichte vervuiling en aanslag

36,00 m2

2050 36

€0

36,00 m2

2032 36

€0

6,00 m2

2024 18

€0

34,00 m2

2050 36

€0

34,00 m2

2032 36

€0

4,00 m1

2024 24

€0

Lichte vervuiling en aanslag

26,00 m1

2032 18

€0

Daken (trappenhuis- en
liftopbouw)
Lichte vervuiling en aanslag

26,00 m1

2032 18

€0

26,00 m1

2032 18

€0

8,00 m1

2024 18

€0

26,00 m1

2032 18

€0

Daken (noodtap en
dakopbouw thv trap
Slijtage en verwering
schutlagen
randaansluitingen
Daken (trappenhuis- en
liftopbouw)
Lichte vervuiling en aanslag

Daken (noodtap en
dakopbouw thv trap
Algemene veroudering
verwering ed
Daken (hoofdentree)

Daken (hoofdentree)
Lichte vervuiling en aanslag
Daken (noodtap en
dakopbouw thv trap
Slijtage en verwering
schutlagen
randaansluitingen
Daken (trappenhuis- en
liftopbouw)
Lichte vervuiling en aanslag
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Code/Element/Handeling

Locatie Element/Gebrek

Dakbedekking bitumen
(ONgeballast)
Vervangen dakbedekking bitumen
(ongeballast)
Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen (ongeballast)
Dakrandafwerking daktrim
(aluminium)
Vervangen dakrandafwerking
daktrim (aluminium)
Dakbedekking metaal (zink)

Daken (hoofddak)

Vervangen dakbedekking metaal
(zink)
Tegels op rubber dragers
(standaard)
Herleggen tegels op rubber dragers
(standaard)
Vervangen tegels op rubber dragers
(standaard)

Lichte verwering toplaag
vervuiling aanslag ed
Daken (hoofddak)

Dakveiligheidsvoorzieningen

Plooivorming scheurvorming
overlappen caquele ed

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

Totaal

850,00 m2

2042 36

€0

850,00 m2

2024 36

€0

174,00 m1

2024 18

€0

1,00 m2

2032 24

€0

232,00 m2

2042 36

€0

232,00 m2

2024 36

€0

850,00 m2

2024 36

€0

Daken (hoofddak)
Vervuiling aanslag verwering
toplaag ed
Daken (opbouw achterzijde)

Ontbreken tegeldragers
sterke vervuiling vertwering
toplaag
Daken (complex compleet)

Aanbrengen
dakveligiheidsvoorzieningen
(conform Dak-RIE) ladderborgingen

€0

09

2018

€0

€0

Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)
Vervangen schilderwerk (glas)deur
hout (dekkend)
Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend) In Buitenschilderwerk
kozijn incl ra(a)m- en deur(en)
Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)
Vervangen schilderwerk (glas)deur
hout (dekkend)
Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend) In Buitenschilderwerk
kozijn incl ra(a)m- en deur(en)
Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)
Vervangen schilderwerk (glas)deur
hout (dekkend)
Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)
Buitenschilderwerk omkasting MV
metaal (gemoffeld)
Groot schilderwerk omkasting MV
metaal (gemoffeld)
Reinigen en waxen omkasting MV
metaal (gemoffeld)
Buitenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)
Vervangen schilderwerk (glas)deur
hout (dekkend)
Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)
Buitenschilderwerk diktekanten
beton (dekkend) *
Groot buitenschilderwerk
diktekanten beton (dekkend)
Diktekanten verdiepingen
ONafgewerkt.
Buitenschilderwerk diktekanten
beton (dekkend) *

Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Houtrot afbladderen
beschadigingen ed

Gevels (achtergevel
balkonzijde)
Houtrot afbladderen
beschadigingen ed

Gevels (trappenhuis- en
liftopbouw)
Houtrot afbladderen
beschadigingen ed

0,00 stk

2042 36

0,00 stk

2018 6

0,00 stk

2042 36

0,00 stk

2017 6

1,00 stk

2048 36

1,00 stk

2017 6

24,00 stk

2042 6

€0

24,00 stk

2030 6

€0

13,00 stk

2048 36

€0

13,00 stk

2018 6

68,00 m1

2060 12

€0
€0

€0

€0
€0

€0

€0
€ 104

€ 104

Gevels (dakopbouwen MVs
RGAs ed)

Gevels (deuren naar
galerijen)
Houtrot afbladderen
beschadigingen ed

Gevels (dakrand galerijen
voorzijde)
Betonrot afbladderen sterke
vervuiling ed

€ 1.368

€ 1.368

€0

Gevels (dakrand balkons
achterzijde)
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Code/Element/Handeling
Groot buitenschilderwerk
diktekanten beton (dekkend)
Diktekanten verdiepingen
ONafgewerkt.
Buitenschilderwerk diktekanten
beton (dekkend) *
Groot buitenschilderwerk
diktekanten beton (dekkend)
Diktekanten verdiepingen
ONafgewerkt.
Buitenschilderwerk waterslagen
beton (dekkend) *
Groot schilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Reinigen schilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Buitenschilderwerk waterslagen
beton (dekkend) *
Groot schilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Reinigen schilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Buitenschilderwerk wanden beton
(dekkend) *
Groot buitenschilderwerk
balkonconstructie beton (dekkend)
Buitenschilderwerk borstwering
beton (dekkend)
Groot buitenschilderwerk
borstwering beton (dekkend)
Buitenschilderwerk borstwering
beton (dekkend) *
Groot buitenschilderwerk
borstwering beton (dekkend)
Buitenschilderwerk diktekanten
beton (dekkend) *
Groot buitenschilderwerk
diktekanten beton (dekkend)
Buitenschilderwerk betonconstructie
beton (dekkend)
Groot buitenschilderwerk
balkonconstructie beton (dekkend)

Locatie Element/Gebrek
Betonrot afbladderen sterke
vervuiling ed
Gevels (trappenhuis en
liftopbouw)
Lichte vervuiling aanslag en
verkleuring
Gevels (rechterkopgevel
straatzijde)
Verwering vervuiling aanslag
mos en algen

Gevels (voorgevel
trappenhuis)
Verwering vervuiling aanslag
mos en algen

Gevels (muuromkaderingen
entree)
Lichte vergeling verwering
en vervuiling
Gevels (complex compleet)
Afwezig afbladderen
vervuiling kale delen ed
Gevels (voorgevel
galerijzijde)
Afwezig afbladderen
vervuiling kale delen ed
Gevels (noodtrappenhuis
voorzijde)
Afbladderen kale delen
sterke vervuiling ed
Gevels (complex compleet)

Laagdikte onvoldoende
verpoedering sterke
vervuiling ed
Buitenschilderwerk betonconstructie Gevels (linkerkopgevel
beton (dekkend) *
entreezijde)
Groot buitenschilderwerk
Laagdikte onvoldoende
balkonconstructie beton (dekkend)
verpoedering sterke
vervuiling ed
Buitenschilderwerk betonconstructie Gevels (muuromkaderingen
beton (dekkend) *
entree)
Groot buitenschilderwerk
Lichte vergeling verwering
balkonconstructie beton (dekkend)
en vervuiling
Buitenschilderwerk wanden beton
Gevels (voorgevel noodtrap)
(dekkend) *
Groot buitenschilderwerk wanden
Sterke vervuiling aanslag
beton (dekkend)
verkleuring ed
Buitenschilderwerk waterslagen
Gevels (linkerkopgevel
beton (dekkend) *
entreezijde)
Groot schilderwerk waterslagen
Verwering vervuiling aanslag
beton (dekkend)
mos en algen
Reinigen schilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Buitenschilderwerk diktekanten
Gevels (complex compleet)
beton (dekkend)
Groot buitenschilderwerk
Betonrot afbladderen sterke
diktekanten beton (dekkend)
vervuiling ed
Diktekanten verdiepingen
ONafgewerkt.
Buitenschilderwerk wanden beton
Gevels (complex compleet)
(dekkend)
Groot buitenschilderwerk
Lichte vergeling verwering
balkonconstructie beton (dekkend)
en vervuiling

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

2018

Totaal

68,00 m1

2060 12

€0

26,00 m1

2060 12

€0

12,00 m1

2048 12

€0

12,00 m1

2066 6

€0

26,00 m1

2048 12

€0

26,00 m1

2066 6

€0

50,00 m2

2060 12

€0

1769,00 m2

2017 12

884,00 m2

2060 12

€0

114,00 m1

2060 12

€0

570,00 m2

2017 12

260,00 m2

2060 12

€0

50,00 m2

2060 12

€0

182,00 m2

2060 12

€0

12,00 m1

2048 12

€0

12,00 m1

2066 6

€0

276,00 m1

2018 12

232,00 m2

2017 12
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Code/Element/Handeling
Buitenschilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Groot schilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Reinigen schilderwerk waterslagen
beton (dekkend)
Buitenschilderwerk betonconstructie
beton (dekkend) *
Groot buitenschilderwerk
balkonconstructie beton (dekkend)

Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

2018

Totaal

Gevels (complex compleet)
Verwering vervuiling aanslag
mos en algen

Gevels (rechterkopgevel
straatzijde)
Laagdikte onvoldoende
verpoedering sterke
vervuiling ed
Buitenschilderwerk borstwering
Gevels (achtergevel
beton (dekkend) *
balkonzijde)
Groot buitenschilderwerk
Afwezig afbladderen
borstwering beton (dekkend)
vervuiling kale delen ed
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m Gevels (kopgevel tpv
- en deur(en) (dekkend)
galerijdeuren)
Herstellen gebreken kozijn incl
ra(a)m(en) hout (STELPOST)
Vervangen schilderwerk kozijn incl
Houtrot afbladderen
ra(a)m(en) hout (dekkend)
beschadigingen ed
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Herstellen gebreken kozijn incl
ra(a)m(en) hout (STELPOST)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m Gevels (trappenhuis- en
- en deur(en) (dekkend)
liftopbouw)
Vervangen schilderwerk kozijn incl
Houtrot afbladderen
ra(a)m(en) hout (dekkend)
beschadigingen ed
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m Gevels (achtergevel
- en deur(en) (dekkend)
balkonzijde)
Bereikbaarheids voorzieningen bij
groot schilderwerk
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) en deur(en) hout (dekken
Houtrotherstel bij groot schilderwerk

62,00 m1

2048 12

62,00 m1

2017 6

260,00 m2

2060 12

€0

884,00 m2

2060 12

€0

€0
€ 417

€ 417

0,00 stp

2017

€0

€0

0,00 m2

2017 36

€0

€0

0,00 m2

2022 6

€0

0,00 stp

2022 6

€0

3,00 m2

2040 36

€0

3,00 m2

2018 6

0,00 m2

2017 6

€0

€0

0,00 m2

2017 6

€0

€0

€ 163

0,00 STP 2023 6

€ 163

€0

Houtrotherstel bij groot schilderwerk
STELPOST
Leveren en plaatsen isolerende
HR++ beglazing (obv
12m2/appartement á ca. 200,excl/m2)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m Gevels (voorgevel
- en deur(en) (dekkend)
galerijzijde)
Bereikbaarheids voorzieningen bij
groot schilderwerk
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) en deur(en) hout (dekken
Houtrotherstel bij groot schilderwerk

0,00 STP 2017

€0

€0

0,00 m2

2017

€0

€0

0,00 m2

2018 6

€0

€0

0,00 m2

2018 6

€0

€0

€0

€0

Houtrotherstel bij groot schilderwerk

0,00 stp

2024 6

Leveren en plaatsen isolerende
HR++ beglazing (obv
12m2/appartement á ca. 200,excl/m2)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
- en deur(en) (dekkend)
Vervangen schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
- en deur(en) (dekkend)
Vervangen schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Buitenschilderwerk hek spijlenhek
metaal (dekkend)

0,00 m2

2018

0,00 STP 2018

Gevels (voorgevel
galerijzijde BG)
Houtrot afbladderen
beschadigingen ed

Gevels (achtergevel
balkonzijde BG)
Houtrot afbladderen
beschadigingen ed

30,00 m2

2040 36

30,00 m2

2018 6

24,00 m2

2040 36

24,00 m2

2017 6

€0
€0

€0

€0
€ 1.629

€ 1.629

€0
€ 1.291

€ 1.291

Gevels (hekwerk noodtrap)
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Groot schilderwerk balkon- galerijtraphek spijlen metaal (dekkend)
Herstellen schilderwerk balkongalerij- traphek spijlen metaal
(dekkend) STELPOST
Buitenschilderwerk hek spijlenhek
metaal (dekkend)
Groot schilderwerk balkon- galerijtraphek spijlen metaal (dekkend)
Herstellen bevestigingen balkongalerij- traphek spijlen metaal
(dekkend) STELPOST
Buitenschilderwerk hek spijlenhek
metaal (dekkend)
Groot schilderwerk raam hek spijlen
metaal (dekkend)
Buitenschilderwerk balustrade
metaal (dekkend)
Groot schilderwerk balkongalerijbalustrade metaal (dekkend)
Buitenschilderwerk hek spijlenhek
metaal (dekkend)
Groot schilderwerk raam hek spijlen
metaal (dekkend)
Buitenschilderwerk plafond beton
(dekkend) *
Groot schilderwerk plafond beton
(dekkend)

Locatie Element/Gebrek
Corrosie bevestigingen
vervuiling aanslag ed

Gevels (kopgevel tpv
galerijdeuren)
Corrosie laagdikte
onvoldoende verpoedering
kale delen ed

Gevels (voorgevel
straatnivo)
Corrosie laagdikte
onvoldoende verpoedering
kale delen ed
Gevels (achterzijde balkons)
Corrosie onthechting kale
delen verpoedering ed
Gevels (achtergevel
straatnivo)
Corrosie laagdikte
onvoldoende verpoedering
kale delen ed
Gevels (noodtrappenhuis
voorzijde)
Afbladderen onthechting
vergeling vervuiling aanslag
ed
Gevels (achtergevel
balkonzijde)

Buitenschilderwerk plafond hwc
(dekkend)
Groot schilderwerk isolerende HWCplaten beton (dekkend)
Leveren en aanbrengen isolerende Technische levensduur
HWC-platen (fabrieksmatig
bereikt afname
afgewerkt)
isolatiewaarde onthechting
houtwol vervuilling ed
Buitenschilderwerk plafond beton
Gevels (voorgevel
(dekkend) *
galerijzijde)
Groot schilderwerk plafond beton
Betonrot afbladderen
(dekkend)
vergeling vervuiling aanslag
ed
Gevels (complex compleet)
Buitenschilderwerk plafond beton
(dekkend)
Groot schilderwerk plafond beton
Betonrot afbladderen
(dekkend)
vergeling vervuiling aanslag
ed
Buitenschilderwerk plafond hwc
Gevels (overstek straatzijde)
(dekkend)
Groot schilderwerk isolerende HWC- Technische levensduur
platen beton (dekkend)
bereikt afname
isolatiewaarde onthechting
houtwol vervuilling ed
Leveren en aanbrengen isolerende
HWC-platen (fabrieksmatig
afgewerkt)

Hvh Ehd Stj
136,00 m2

Cy

2017

2024 6

Totaal
€0

1,00 stp

2018

0,00 m2

2024 6

0,00 stp

2017 6

18,00 m2

2018 6

988,00 m1

2017 6

€ 23.243

€ 23.243

16,00 m2

2017 6

€ 1.075

€ 1.075

104,00 m2

2060 12

€0

884,00 m2

2053 16

€0

884,00 m2

2017 48

1130,00 m2

2060 12

1234,00 m2

2017 12

36,00 m2

2053 16

36,00 m2

2017 48

€ 3.394

€ 3.394

€0
€0

€0

€ 1.222

€ 117.649

€ 1.222

€ 117.649

€0

€ 33.178

€ 33.178

€0

€ 4.791

€ 256.802

21

2018

€ 4.791

€ 17.707

€ 274.509

Binnenwanden
Wandafwerking tegelwerk
(keramisch 150x150mm)
Vervangen wandafwerking tegelwerk
(keramisch 150x150mm)

Interieur (entree en
trappenhuis)
Algemene veroudering
plaatselijk beschadigingen

144,00 m2

2042 48

€0
€0
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22

Locatie Element/Gebrek

Cy

2017

Vloerafwerking vloermat (coral)

Interieur (hoofdentree)

Vervangen vloerafwerking vloermat
(coral)

Algemene veroudering
slijtage kleine
beschadigingen ed
Trappenhuis (bordessen en
overlopen)
Algemene veroudering
plaatselijk losliggend en
beschadigingen
Interieur (hoofdentree en
lifthal)
Algemene veroudering
vervuiling lichte verzanding
ed

Vloerafwerking harde
vloerbedekking (natuursteen)
Vervangen voegwerk natuursteen
Reinigen en in de was zetten
vloerafwerking natuursteen

4,00 m2

Totaal

2020 8

€0

226,00 m2

2042 48

€0

30,00 m2

2042 48

€0

30,00 m2

2017 1

€ 403

€ 407

€ 811

€ 403

€ 407

€ 811

Inrichting
Postkasten

Interieur (hoofdentree)

Vervangen postkasten

Algemene veroudering
kleine beschadigingen en
gebreken

117,00 stk

2024 18

€0

€0

29

2018

Vloeren

Vloerafwerking harde
vloerbedekking (keramische tegel)
Vervangen vloerafwerking
steenachtig (keramische tegel)

26

Hvh Ehd Stj

€0

€0

Binnenschilderwerk
Binnenschilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)
Groot schilderwerk (glas)deur hout
(dekkend)

Interieur (bergingsdeuren)

Licht glansverlies kleine
beschadigingen en
besmettingen ed
Binnenschilderwerk gevel(glas)deur Interieur (deuren naar
hout (dekkend)
galerijen)
Groot schilderwerk gevel(glas)deur Licht glansverlies kleine
hout (dekkend)
beschadigingen en
besmettingen ed
Binnenschilderwerk gevel(glas)deur Interieur(dakopbouw
hout (dekkend)
hoofddak)
Groot schilderwerk gevel(glas)deur Laagdikte onvoldoende
hout (dekkend)
verpoedering
beschadigingen
Binnenschilderwerk (glas)deur hout Interieur(deuren liftkamer ed)
(dekkend)
Groot schilderwerk (glas)deur hout Laagdikte onvoldoende
(dekkend)
verpoedering
beschadigingen
Binnenschilderwerk (glas)deur hout Interieur (bergingsgangen
(dekkend)
ed)
Groot schilderwerk (glas)deur hout Licht glansverlies kleine
(dekkend)
beschadigingen en
besmettingen ed
Binnenschilderwerk stucwerk
Interieur (hoofdtrappenhuis)
wanden en plafond (dekkend)
Groot schilderwerk stucwerk wanden Lichte vergeling kleine
en plafond (dekkend)
beschadigigngen en
vervuiling
Binnenschilderwerk (glas)deur
Interieur (toegangshekken
metaal (dekkend)
gangen)
Groot schilderwerk deur staal
Kale delen beschadgingen
vervuiling ed
Binnenschilderwerk droge
Interieur (trappenhuis
blusleiding metaal (dekkend)
compleet)
Groot schilderwerk droge blusleiding Lichte vervuiling aanslag
metaal (dekkend)
verkleuring kleine
beschadigingen ed
Binnenschilderwerk gevel(glas)deur Interieur (deuren
hout (dekkend)
vluchtluiken)

120,00 stk

2028 12

€0

13,00 stk

2028 12

€0

1,00 stk

2017 12

€ 81

€ 81

3,00 stk

2017 12

€ 242

€ 242

8,00 stk

2028 12

€0

344,00 m2

2028 12

€0

4,00 stk

2028 12

€0

42,00 m1

2028 12

€0
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Groot schilderwerk gevel(glas)deur
hout (dekkend)
Binnenschilderwerk metselwerk
(dekkend)
Groot schilderwerk metselwerk
(dekkend)
Binnenschilderwerk liftdeuren incl
omkadering metaal (dekkend)
Groot schilderwerk liftdeuren incl
omkadering metaal (dekkend)
Binnenschilderwerk binnenkozijn
hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Binnenschilderwerk binnenkozijn
hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Binnenschilderwerk gevelkozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Binnenschilderwerk gevelkozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Binnenschilderwerk binnenkozijn
metaal (dekkend)
Groot schilderwerk binnenkozijn
metaal (dekkend) 2-zijdig
Binnenschilderwerk gevelkozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Binnenschilderwerk gevelkozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Binnenschilderwerk binnenkozijn
hout (dekkend)
Groot schilderwerk kozijn incl
ra(a)m(en) hout (dekkend)
Binnenschilderwerk traphek spijlen
metaal (dekkend)
Groot schilderwerk traphek spijlen
metaal (dekkend)
Vervangen kunststof bovenregel
trapleuning en traphek
Binnenschilderwerk traphek spijlen
metaal (dekkend)
Groot schilderwerk traphek spijlen
metaal (dekkend)
Binnenschilderwerk plafond
steenachtig (dekkend)
Groot schilderwerk plafond
steenachtig (dekkend)

Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd Stj

Licht glansverlies kleine
beschadigingen en
besmettingen ed
Interieur (bergingsgangen)

2,00 stk

2028 12

€0

360,00 m2

2028 12

€0

168,00 m2

2028 12

€0

24,00 m2

2028 12

€0

8,00 m2

2017 12

€ 242

€ 242

3,00 m2

2017 12

€ 119

€ 119

44,00 m2

2028 12

€0

14,00 m2

2028 12

€0

4,00 m2

2028 12

€0

48,00 m2

2028 12

€0

360,00 m2

2028 12

€0

216,00 m1

2028

€0

Kale delen beschadigingen
vervuiling ed
Interieur (hellingbaan
bergingsgang)
Kale delen beschadigingen
vervuiling ed
Interieur (bergingsgangen)

108,00 m2

2028 12

€0

20,00 m2

2028 12

€0

Lichte vergeling vervuiling
kleine beschadigingen en
besmettingen ed

264,00 m2

2028 12

€0

Lichte vergeling vervuiling
kleine beschadigingen en
besmettingen ed
Interieur (trappenhuis
liftdeuren)
Lichte glansverlies
verkleuring kleine
beschadigingen ed
Interieur (bergingsgangen
ed)
Licht glansverlies kleine
beschadigingen en
besmettingen ed
Interieur(deuren liftkamer ed)
Laagdikte onvoldoende
verpoedering
beschadigingen
Interieur(dakopbouw
hoofddak)
Laagdikte onvoldoende
verpoedering
beschadigingen
Interieur (kozijnen naar
galerijen)
Licht glansverlies kleine
beschadigingen en
besmettingen ed
Interieur (toegangshekken
gangen)
Kale delen beschadgingen
vervuiling ed
Interieur (kozijnen
vluchtluiken)
Licht glansverlies kleine
beschadigingen en
besmettingen ed
Interieur (dagzijden
raamkozijnen)
Licht glansverlies kleine
beschadigingen en
besmettingen ed
Interieur (deuren bergingen)
Licht glansverlies kleine
beschadigingen en
besmettingen ed
Interieur (hoofdtrappenhuis)

Cy

2017

€ 684
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41

Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

Totaal

Klimaatinstallaties
CV-Installatie (stadsverwarming)

Interieur (CVruimte/stadsverwarming

Vervangen CV-afsluiters

6,00 stk

2020 2

€0

Vervangen CV-compensatoren
radiatoren RESERVERING (obv
6stk/2jr)
Vervangen CV-pomp(en)
RESERVERING
Vervangen CV-standleidingen
(aanname obv 36stk)
Vervangen CV-vacuum-ontgasser
(rendement verhogende zgn Air-Sep
systeem)
Vervangen overige onderdelen
RESERVERING (nader te
inventariseren)
Warmtebemetering (collectief)
Interieur (woningen
balkonzijde)
GSM modem

6,00 stk

2020 2

€0

2,00 stk

2018 24

1,00 pst

2040

€0

1,00 stk

2020 12

€0

1,00 stk

2018 24

1,00 stk

2030 10

€0

59,00 stk

2030 10

€0

1,00 pst

2030 10

€0

29,00 stk

2030 10

€0

234,00 stk

2030 10

€0

1,00 stk

2020 10

€0

117,00 stk

2020 10

€0

1,00 pst

2020 10

€0

117,00 stk

2020 10

€0

468,00 stk

2020 10

€0

18,00 stk

2017 4

Programmeren en in bedrijf stellen
Projectcoordinatie Ista
Vervangen tapwatermeters (Ista
Domaqua(R)radio excl koppelingen
Vervangen warmtemeters (door Ista
Doprimo(R)radiometer)
Warmtebemetering (collectief)

Technische levensduur
bereikt >25%
Technische levensduur
bereikt >25%
Interieur (woningen
galerijzijde)

GSM modem
Programmeren en in bedrijf stellen
Projectcoordinatie Ista
Vervangen tapwatermeters (Ista
Domaqua(R)radio excl koppelingen
Vervangen warmtemeters (door Ista
Doprimo(R)radiometer)
Radiatoren incl radiatorkranen ed
Vervangen radiator(en) incl
radiatorkranen ed

Technische levensduur
bereikt >75%
Technische levensduur
bereikt >75%
Interieur (woningen
compleet)
Algemene veroudering
inwendige corrosie

€ 2.037

€ 3.394

€ 9.074
€ 9.074

42

2018

€ 2.037

€ 3.394

€ 9.074
€ 5.431

€ 14.505

Gas, water en sanitair
Waterleidingnet (gemeenschappelijk Schachten
(warmwaterleiidngen)
Vervangen strangen
Algemene veroudering
(gemeenschappelijk)
technische levensduur
RESERVERING (obv 1 stk)
bereikt
Vervangen strangen
(gemeenschappelijk)
RESERVERING (obv overig aantal)
Hydrofoor
Interieur (hydrofoorruimte)

1,00 str

2019

€0

8,00 str

2036

€0

Vervangen hydrofoor (door
energiezuinig toerengeregeld)
Boiler elektrisch (180 tm 250 liter)

Technische levensduur
tussen 25-50%
Interieur (huismeesterruimte)

1,00 stk

2024 15

€0

Vervangen boiler elektrisch (180 tm
250 liter)

Technische levensduur
bereikt >75%

1,00 stk

2036 18

€0
€0
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44

Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

Totaal

Elektrische-installaties
Elektra armaturen binnenlamp
(traditioneel)
Vervangen armaturen binnenlamp
(traditioneel) (door energiezuinige
LED)
Elektra armaturen buitenlamp
(traditioneel)
Vervangen armaturen binnenlamp
(traditioneel) (door energiezuinige
LED)
Elektra armaturen buitenlamp
(traditioneel)
Vervangen armaturen binnenlamp
(traditioneel) (door energiezuinige
LED)
Elektra armaturen binnenlamp
(traditioneel)
Vervangen armaturen binnenlamp
(traditioneel) (door energiezuinige
LED)
Elektra armaturen binnenlamp
(traditioneel)
Vervangen armaturen binnenlamp
(traditioneel) (door energiezuinige
LED)
Elektra armaturen binnenlamp spot

Interieur (bergingsgangen)

Vervangen armaturen binnenlamp
spot
Elektra armaturen binnenlamp TL
(traditioneel)
Vervangen armaturen binnenlamp
TL (traditioneel) (door energiezuinige
LED)
Noodarmaturen (pictogrammen)

Algemene veroudering

Vervangen accu's noodarmaturen
(bouwjaar onbekend)
RESERVERING (jaar besteding afh
van bouwjaar, ntb)
Elektrische deurdranger (enkel lichte
uitvoering)
Elektrische deurdranger (enkel lichte
uitvoering)
Elektrische deurdranger (enkel lichte
uitvoering) RESERVERING
Huistelefoon-installatie (door
videofoon)
Vervangen bellenplateau incl
camera
Vervangen huistelefooninstallatie
(door videofoon-installatie)

Algemene veroudering
brandtijd >1uur

Lichte vervuiling aanslag en
verkleuring
Gevels (voorgevel
straatnivo)
Lichte vervuiling aanslag en
verkleuring

44,00 stk

2028 10

12,00 stk

2018 10

€ 1.629

€ 1.629

117,00 stk

2018 10

€ 15.886

€ 15.886

28,00 stk

2028 10

€0

2,00 stk

2028 10

€0

10,00 stk

2028 12

€0

1,00 stk

2028 36

€0

1,00 pst

2018 4

€0

Gevels (voorgevel galerijen)
Lichte vervuiling aanslag en
verkleuring
Interieur (trappenhuis
compleet)
Lichte vervuiling aanslag en
verkleuring
Interieur (voorruimte en
liftkamer)
Algemene veroudering
vervuilling ed
Interieur (hoofdentree)

Interieur (huismeesterruimte
BG)

Gevels (complex compleet)
€ 4.073

€ 4.073

Interieur (galerijen
bergingen)
15,00 stk

2028 15

1,00 stk

2017 15

1,00 stk

2028 16

€0

117,00 stk

2028 16

€0

€0
€ 2.420

€ 2.420

Gevels (hoofdentree buiten)

€ 2.420

45

2018

€ 21.588

€ 24.008

Transportvoorziening
Personenlift (tractie)

Trappenhuis (lift-installatie II)

1.1.1 Liftcabine - cabineframe vang
incl sloffen vervangen
1.1.2 Liftcabine - cabineframe vang
incl sloffen reviseren
1.2.1 Liftcabine - cabinetoegang
vervangen
1.2.2 Liftcabine - cabinetoegang
reviseren (1e cyclus)
1.2.2 Liftcabine - cabinetoegang
reviseren (2e cyclus)
1.3.1 Liftcabine - lichtlijst vervangen

1,00 pst

2052 40

€0

1,00 pst

2022 40

€0

1,00 pst

2028 20

€0

1,00 pst

2020 18

€0

1,00 pst

2044 18

€0

1,00 pst

2022 14

€0

1.4.1 Liftcabine - cabine interieur
vervangen

1,00 pst

2028 15

€0
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Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

2018

Totaal

2.1.1 Schachtconstructies - leiders
reviseren
2.2.1 Schachtconstructies tegengewicht & sloffen reviseren
2.3.1 Schachtconstructies snelheidsbegrenzer vervangen
2.4.1 Schachtconstructies - buffers
vervangen
3.1.1 Tractie - aandrijving vervangen

1,00 pst

2028 40

€0

1,00 pst

2020 18

€0

1,00 pst

2028 20

€0

1,00 pst

2022 14

€0

1,00 pst

2036 40

€0

3.1.2 Tractie - aandrijving reviseren

1,00 pst

2022 20

€0

3.2.1 Tractie - frame leidschijf en
dempers vervangen
3.2.2 Tractie - frame leidschijf en
dempers reviseren
3.3.1 Tractie - tractieschijf &
draagkabels vervangen (1e cyclus)
3.3.1 Tractie - tractieschijf &
draagkabels vervangen (2e cyclus)
3.3.2 Tractie - tractieschijf &
draagkabels reviseren (1e cyclus)
3.3.2 Tractie - tractieschijf &
draagkabels reviseren (2e cyclus)
4.1.1 Besturing - besturing
vervangen
4.1.2 Besturing - besturing reviseren

1,00 pst

2036 20

€0

1,00 pst

2022 20

€0

1,00 pst

2022

€0

1,00 pst

2036 12

€0

1,00 pst

2020 10

€0

1,00 pst

2044 10

€0

1,00 pst

2028 40

€0

1,00 pst

2020 22

€0

4.2.1 Besturing - regeling vervangen

1,00 pst

2028 40

€0

4.2.2 Besturing - regeling reviseren

1,00 pst

2022 18

€0

4.3.1 Besturing - drukknoptableau's
(cabine & etage) vervangen
4.4.1 Besturing signaleringtableau's (cabine &
etage) vervangen
4.5.1 Besturing - schachtinformatie
vervangen
5.1.1 Schachttoegangen schachtoegangen vervangen
5.1.2 Schachttoegangen schachtoegangen reviseren (1e
cyclus)
5.1.2 Schachttoegangen schachtoegangen reviseren (2e
cyclus)
5.2.1 Schachttoegangen muurkopomkledingen vervangen
6.1.1 Overige - electrische installatie
vervangen
6.2.1 Overige keuringsopmerkingen herstellen
6.3.1 Overige - schacht reinigen

1,00 pst

2028 15

€0

1,00 pst

2028 15

€0

1,00 pst

2028 20

€0

1,00 pst

2036 40

€0

1,00 pst

2020 10

€0

1,00 pst

2044 10

€0

1,00 pst

2036 20

€0

1,00 pst

2036 25

€0

1,00 pst

2017

1,00 pst

2020 18

€0

1.1.1 Liftcabine - cabineframe vang
incl sloffen vervangen
1.1.2 Liftcabine - cabineframe vang
incl sloffen reviseren
1.2.1 Liftcabine - cabinetoegang
vervangen
1.2.2 Liftcabine - cabinetoegang
reviseren (1e cyclus)
1.2.2 Liftcabine - cabinetoegang
reviseren (2e cyclus)
1.3.1 Liftcabine - lichtlijst vervangen

1,00 pst

2052 40

€0

1,00 pst

2022 40

€0

1,00 pst

2028 20

€0

1,00 pst

2020 18

€0

1,00 pst

2044 18

€0

1,00 pst

2022 14

€0

1.4.1 Liftcabine - cabine interieur
vervangen
2.1.1 Schachtconstructies - leiders
reviseren
2.2.1 Schachtconstructies tegengewicht & sloffen reviseren

1,00 pst

2028 15

€0

1,00 pst

2028 40

€0

1,00 pst

2020 18

€0

Personenlift (tractie)

€0

€0

Trappenhuis (lift-installatie I)
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91465 • VvE Langswater III
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Code/Element/Handeling

Locatie Element/Gebrek

Hvh Ehd Stj

Cy

2017

Totaal

2.3.1 Schachtconstructies snelheidsbegrenzer vervangen
2.4.1 Schachtconstructies - buffers
vervangen
3.1.1 Tractie - aandrijving vervangen

1,00 pst

2028 20

€0

1,00 pst

2022 14

€0

1,00 pst

2036 40

€0

3.1.2 Tractie - aandrijving reviseren

1,00 pst

2022 20

€0

3.2.1 Tractie - frame leidschijf en
dempers vervangen
3.2.2 Tractie - frame leidschijf en
dempers reviseren
3.3.1 Tractie - tractieschijf &
draagkabels vervangen (1e cyclus)
3.3.1 Tractie - tractieschijf &
draagkabels vervangen (2e cyclus)
3.3.2 Tractie - tractieschijf &
draagkabels reviseren (1e cyclus)
3.3.2 Tractie - tractieschijf &
draagkabels reviseren (2e cyclus)
4.1.1 Besturing - besturing
vervangen
4.1.2 Besturing - besturing reviseren

1,00 pst

2036 20

€0

1,00 pst

2022 20

€0

1,00 pst

2022

€0

1,00 pst

2036 12

€0

1,00 pst

2020 10

€0

1,00 pst

2044 10

€0

1,00 pst

2028 40

€0

1,00 pst

2020 22

€0

4.2.1 Besturing - regeling vervangen

1,00 pst

2028 40

€0

4.2.2 Besturing - regeling reviseren

1,00 pst

2022 18

€0

4.3.1 Besturing - drukknoptableau's
(cabine & etage) vervangen
4.4.1 Besturing signaleringtableau's (cabine &
etage) vervangen
4.5.1 Besturing - schachtinformatie
vervangen
5.1.1 Schachttoegangen schachtoegangen vervangen
5.1.2 Schachttoegangen schachtoegangen reviseren (1e
cyclus)
5.1.2 Schachttoegangen schachtoegangen reviseren (2e
cyclus)
5.2.1 Schachttoegangen muurkopomkledingen vervangen
6.1.1 Overige - electrische installatie
vervangen
6.2.1 Overige keuringsopmerkingen herstellen
6.3.1 Overige - schacht reinigen

1,00 pst

2028 15

€0

1,00 pst

2028 15

€0

1,00 pst

2028 20

€0

1,00 pst

2036 40

€0

1,00 pst

2020 10

€0

1,00 pst

2044 10

€0

1,00 pst

2036 20

€0

1,00 pst

2036 25

€0

1,00 pst

2017

1,00 pst

2020 18

€0

€0
€0

€0

46

2018

€0

€0

Beveiligingsinstallaties
Camerabeveiligings-installatie
Vervangen camerabeveiligingsinstallatie
Droge blusleiding
Reviseren droge blusleiding

Interieur (huismeesterruimte)
1,00 pst

2032 18

1,00 pst

2017 24

€0

Gevels (kopgevel straatzijde)
Ontbrekende onderdelen
verdroging rubbers
keuringsstickers afwezig

Totaal object

Versie C dd.29 februari 2016

€ 4.302

€ 4.302

€ 4.302

€0

€ 4.302

€ 2.327.932

€ 696.157

€ 3.024.089
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