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Inleiding

1.1

Algemene context van het onderzoek
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Tablis Wonen is van plan de komende maanden een renovatieproject voor te bereiden voor
complex 912. Om een goede en gefundeerde keuze te kunnen maken, is inzicht noodzakelijk in de
huidige kwaliteit van de aanwezige bouw- en installatiedelen en in de ingrepen en kosten om de bouwen installatiedelen voor een periode van 30 jaar door te kunnen exploiteren.
In dit kader is aan Alphaplan bv opdracht verleend voor een onderzoek naar een onderhouds- en
verbeterplan voor het complex. Het onderzoek heeft plaatsgevonden medio december 2017.
De resultaten van het onderzoek zijn omschreven in deze rapportage.
De onderzoeksresultaten kunnen als leidraad dienen bij het vaststellen van het programma van eisen
voor een vervolgstap na dit onderzoek.

1.2

Vraagstellingen en randvoorwaarden
Op basis van de offerte en de besprekingen met de opdrachtgever heeft Alphaplan de volgende
vraagstellingen voor het onderzoek geformuleerd:
• Wat is de huidige staat van onderhoud van de woningen?
• Welke onderhoudsingrepen zijn noodzakelijk om de woningen gedurende een periode van circa
30 jaar te kunnen doorexploiteren?
• Wat zijn de kosten van de noodzakelijke onderhoudsingrepen?
Randvoorwaarden hierbij zijn:
• De nieuwe bouwdelen dienen te voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en figerende regelgeving.

1.3

Doelgroep van rapportage
De rapportage is primair geschreven voor het management van de organisatie van de opdrachtgever.
Secundair kan deze worden gebruikt om het plan te bespreken met derden.

1.4

Onderzoeksmethoden
Tijdens het onderzoek zijn de hierna beschreven onderzoeksmethoden gevolgd.
Onderzoek naar de huidige staat van het gebouw:
• Bestudering van de door de opdrachtgever verleende gegevens zoals de toekomstnotitie van
5 oktober 2015, bouwtekeningen en de onderhoudshistorie.
• De kwaliteit van het casco is onderzocht door het visueel te inspecteren. De gevel- en dak
elementen, die tot een woning behoren en die vanuit de woning te inspecteren zijn, zijn
meegenomen bij de woningopnamen. Overige gevel- en dakelementen zijn vanaf straat- of
vloerniveau visueel geschouwd.
• De kwaliteit van de woningen intern is onderzocht aan de hand van een aselecte steekproef.
Een aantal woningen is aan de hand van een opnamelijst geïnspecteerd. De omvang van de
steekproef is hierbij conform de opdracht zes van de 55 woningen. Bij de inspectie van de
woningen zijn voor zover mogelijk tevens de casco-onderdelen geïnspecteerd.
• Tijdens de inspectie van de woningen zijn foto’s gemaakt, waarvan een aantal in de rapportage is
opgenomen.
Ingrepen en kosten
• De ingrepen aan bouwdelen zijn bepaald door de huidige situatie met de gewenste situatie (doel) te
vergelijken. Bij een verschil is op empirische wijze een maatregel benoemd.
• De hoeveelheden zijn vastgesteld aan de hand van de bestaande tekeningen en maten die in het
werk zijn opgenomen.
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De omvang van de maatregel is gebaseerd op de intensiteit van het gebrek en de omvang van het
betreffende bouwdeel. De hoeveelheid hiervan is vastgesteld aan de hand van de bestaande
tekeningen.
De kosten zijn bepaald aan de hand van een bouwdeelbegroting van de werkzaamheden.

Beperkingen van het onderzoek
Met de gekozen onderzoeksopzet is Alphaplan in staat geweest een volledig antwoord te geven op de
vraagstellingen van het onderzoek.
De inspecties hebben voornamelijk visueel plaatsgevonden. Doordat dit vanaf straat-, dak of
vloerniveau heeft plaatsgevonden, kunnen gebreken aan bouwdelen zich onttrekken aan de
waarneming van de inspecteur.
De volgende elementen bevonden zich in het niet waarneembare gebied:
• Binnenrioleringen.
• Terreinrioleringen.
• (Shunt)kanalen.
• Ruimte onder beganegrondvloer (gedeeltelijk).
Alphaplan verwacht niet dat het hierbij om significante constructieve of functionele gebreken gaat.
Op het moment dat de plannen verder worden ontwikkeld, wordt aanbevolen deze gebieden nader te
onderzoeken. Dit hoeft noodzakelijkerwijs niet voor alle onderdelen.
De bouwkosten zijn bepaald met een elementenbegroting. Doordat sprake is van een steekproef wat
betreft vaststelling van de maatregelen en het feit dat er geen destructief onderzoek heeft
plaatsgevonden, blijft de begroting een inschatting van de te verwachten kosten.

1.6

Opzet van de rapportage
In hoofdstuk twee zijn de algemene gegevens van de te onderzoeken woningen vermeld. In hoofdstuk
drie gaan wij in op de gewenste kwaliteit van de woningen.
In hoofdstuk vier wordt de huidige kwaliteit van de woningen beschreven. Welke materialen zijn er
gebruikt en welke gebreken doen zich voor? Ook worden functionele aspecten benoemd die
betrekking hebben op de aspecten veiligheid, woonkwaliteit etc. Op basis van de resultaten van
hoofdstuk vier wordt in hoofdstuk vijf beschreven welke ingrepen er noodzakelijk zijn om de doeleinden
te bereiken. In hoofdstuk zes worden de hiermee gepaard gaande onderhoudskosten beschreven.
Over het algemeen zijn in de rapportage de hoofdlijnen van het onderzoek beschreven. De details
zoals de inspectiegegevens en de bouwdeelbegroting etc. zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd.

1.7

Versiebeheer
Versie
Versie 1
Versie 2

Versie 2, 16 januari 2018

Datum
12 januari 2018
16 januari 2018

Wijzigingen
Initiële versie
Diverse tekstuele wijzigingen
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Complexgegevens
Naam complex:

912

Adres:

Admiraal de Ruyterstraat 57 t/m 83
Trompstraat 2 t/m 30
Trompstraat 1 t/m 17
Piet Heinlaan 2 t/m 22
Hugo de Grootstraat 86 t/m 96

Plaats:

Sliedrecht

Aantal eenheden:

55 eengezinswoningen

Bouwjaar:

1931

Renovatiejaar:

1987

Type bouw:

Traditioneel

Status:

Gemeentelijk monument

Afbeelding 1: Situatie van het complex.
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Eisen van de onderhoudsingrepen
In dit hoofdstuk worden de eisen van de ingrepen beschreven. Of anders gezegd, welke prestatie
bouw- of installatiedelen moeten hebben nadat een ingreep is uitgevoerd.
Het onderhoudsplan bevat zowel ingrepen aan het casco voor energetische verbetering en de
onderhoudstoestand als ingrepen aan de inbouw van de woning op basis van de uitgevoerde opname.

3.1

De exploitatietermijn
Uitgangspunt voor het opzetten van het onderhoudsplan is een verlenging van de exploitatietermijn
met 30 jaar. Aanvullend uitgangspunt hierbij is dat er gedurende deze periode geen ingrijpende
onderhoudswerkzaamheden / vervanging / verbetering van de bouwdelen noodzakelijk zijn.
Het doel van de ingreep is voornamelijk het upgraden van het complex.

3.2

Het geëiste functionele prestatieniveau van het casco
Hieronder wordt de functionele prestatie besproken die van toepassing is op de bouwdelen in het
casco. De prestatie wordt zo mogelijk aan de hand van hoofdstukken in het Bouwbesluit beschreven.

3.2.1

Levensduurverlenging van 30 jaar
Voor de levensduurverlenging van 30 jaar hebben wij de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
Onderdeel
Veiligheid
Sociale veiligheid
Brandveiligheid
Gebruiksveiligheid

Uitgangspunten
Zowel de woningen als het complex dienen te voldoen aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw.
Elektra: De installatie dient voorzien te zijn van een aardlekschakelaar.
Voor de wasmachine dient een extra groep aanwezig te zijn. Er dienen
minimaal drie groepen aanwezig te zijn. Het schakelmateriaal dient goed te
functioneren en veilig te zijn.
Gas: De gasleiding dient te voldoen aan de vigerende eisen.
Asbest: In de woningen mag geen asbest meer voorkomen.

Energiezuinigheid

De energie-index dient na de ingreep minimaal te voldoen aan
1,2 < EI ≤ 1,4.

Bruikbaarheid

Keuken: De keuken dient nog minimaal tien jaar goed te functioneren.
Badkamer: De levensduur van de badkamer dient nog minimaal tien jaar te
zijn. Alle wanden en kitvoegen dienen voldoende waterdicht te zijn.
Gedateerde badkamers dienen te worden vernieuwd.
Toilet: De levensduur van de toiletruimte dient nog minimaal tien jaar te
zijn. Gedateerde toiletruimtes dienen te worden vernieuwd.
Water: De waterinstallatie dient te voldoen aan de eisen gesteld in het
waterleidingbesluit en de eisen van het waterleidingbedrijf.

Gezondheid en milieu

Luchtverversing: Tenminste 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een
minimum van 7 dm3/s.
Geluid: volgens Bouwbesluit bestaande bouw.

Installaties

Riolering: De standleiding wordt in zijn geheel vernieuwd inclusief de
liggende leidingen en aansluitingen.
Cv-ketel: nieuwe ketel met kwaliteitsverklaring plaatsen.
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Mechanische ventilatie: minimaal mechanische ventilatie aanbrengen met
toevoer via de gevels.
Elektrische installaties: volgens Bouwbesluit bestaande bouw.
Onderhoud

Bij het bepalen van de onderhoudswerkzaamheden gaan wij ervan uit dat
de conditie van een bouwdeel minimaal moet voldoen aan conditie 2 uit de
NEN 2767-1. De veroudering van de bouwdelen is incidenteel zichtbaar.
Het gebouw / complex dient in een goede conditie te verkeren.

Uitstraling

Na de ingreep dient duidelijk zichtbaar te zijn dat er onderhoud is
uitgevoerd aan het gebouw. Het gebouw dient een frisse, nette uitstraling
te hebben.

Onderhoud en
schoonmaak
versimpelen

Nieuw aan te brengen materialen toepassen die niet meer hoeven te
worden geschilderd.
Nieuw toe te passen ramen moeten veilig vanuit de woning te reinigen zijn.
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Huidige staat van de bouwdelen

4.1

Huidige technische prestatie van bouwdelen
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In dit hoofdstuk wordt beschreven welke prestatie de bouw- en installatiedelen hebben. Deze zijn
bepaald aan de hand van een inspectie.
4.1.1 Woningopnames
Het casco van de woningen is in zijn geheel geïnspecteerd. De inspectiegegevens zijn in bijlage I
opgenomen.
Tabel 1: De kwaliteit van de elementen in de huidige bouwkundige staat.
Elementen (NL/Sfb codering)

Opmerking

Staat van onderhoud
Goed

Redelijk

11 bodemvoorzieningen

Matig

Slecht

X

Straatwerk bij stoepen is verzakt.

16 funderingsconstructies

X

Geen zetting zichtbaar.

21 buitenwanden

X

De gevels van de woning zijn opgetrokken
als spouwmuur. De spouw is niet geïsoleerd.
Op enkele locaties komst scheurvorming
voor.
De uitbouwen waarin de keukens zijn
gesitueerd, zijn opgetrokken in half steens
metselwerk. Deze gevels zijn niet geïsoleerd.

X

22 binnenwanden

X

Er zijn geen noemenswaardige gebreken
aan binnenwanden geconstateerd. Op
enkele locaties zijn scheuren waargenomen.

23 vloeren

X

De begane grond en verdiepingsvloeren zijn
van hout. Bij één van de geïnspecteerde
woning zakt de houten beganegrondvloer
door. De beganegrondvloeren zijn niet
geïsoleerd.

24 trappen en hellingen

X

Geen opmerkingen.

27 daken

X

De hellende daken bestaan uit houten
spanten en een houten dakbeschot. Er is
geen isolatie aanwezig. Het dakbeschot van
de slaapkamers is met gipsplaten afgewerkt.

28 hoofddraagconstructie

X

Geen zetting / grote scheuren
waargenomen.

31 buitenwandopeningen

X

De kozijnen zijn in 1987 vervangen door
kunststof kozijnen. Alleen de
voordeurkozijnen zijn nog oorspronkelijk van
hout. De kunststof kozijnen zijn voorzien van
dubbele beglazing. De houten kozijnen en
deuren zijn voorzien van enkele beglazing.

32 binnenwandopeningen

X

Binnendeuren en -kozijnen zijn gedateerd en
incidenteel beschadigd.

34 balustrades en leuningen

X

Er zijn geen opmerkingen.

37 dakopeningen
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Zinken dakramen, enkel glas, condens.
Houten tuimelvensters met dubbele
beglazing. Niet geïsoleerd, houtrot door
lekkage en condensvorming komt voor.
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Elementen (NL/Sfb codering)

Opmerking

Staat van onderhoud
Goed

Redelijk

37 dakopeningen

Matig

Slecht

X

38 inbouwpakketten

41 buitenwandafwerkingen
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De dakkapellen zijn geprefabriceerd van
kunststof. Het is onduidelijk hoe de
dakkapellen zijn geïsoleerd.
De dakkapellen zijn veelal vervuild en
vertonen aangroei van mos.
X

Algemene staat van de keuken, douche en
toilet scoort slecht op verval. Het tegelwerk,
keukenblokken, sanitair en kranen zijn
gedateerd. Bij mutatie worden badkamers en
keukens gerenoveerd.

X

Bij de houten boeiborden van de uitbouwen
komt incidenteel houtrot voor.

42 binnenwandafwerkingen

X

Het tegelwerk van badkamer, keuken en
toilet is gedateerd.

43 vloerafwerkingen

X

De granito of het vloertegelwerk in de
badkamers is gedateerd.

44 trap- en hellingafwerkingen
47 dakafwerkingen

X

X

X

51 warmteopwekking

52 afvoeren

X

Oorspronkelijk zijn de woningen voorzien
van kachels en geisers. Verdeeld over het
complex komen diverse installaties voor
zoals moederhaarden e.d.
Bij mutatie worden de woningen voorzien
van cv-installaties met radiatoren.

X

Hemelwaterafvoeren zijn van pvc en
gietijzer. Rioleringen et cetera zijn niet
onderzocht.

54 gassen

Verloop gasleidingen niet goed zichtbaar,
geen klachten vernomen.

56 warmtedistributie

Er zijn geen opmerkingen / opbouw.

57 luchtbehandeling

X

58 regeling klimaat en sanitair

X

61 centr. elektrotechnische voorz.
63 verlichting

X

Enkele woningen zijn voorzien van
combiketels.
In de achterpaden zijn lantaarnpalen
aanwezig als terreinverlichting.
Niet van toepassing.

65 beveiliging

Versie 2, 16 januari 2018

Onvoldoende natuurlijke ventilatie.

Verouderde groepenkasten met stoppen.

X

64 communicatie

73 vaste keukenvoorzieningen

De keukenuitbouwen zijn voorzien van
bitumineuze dakbedekking en zijn niet
geïsoleerd.
De woningen en enkele schuren zijn
voorzien van keramische pannen.
De dakpannen verkeren in redelijke staat.
Er komt veel mosvorming voor op de pannen
en enkele pannen zijn beschadigd.
De hellende daken zijn niet geïsoleerd.
De bergingen zijn voorzien van
asbesthoudende golfplaten. Er komen
beschadigingen aan de golfplaten voor.

X
X

alphaplan

Rookmelders zijn niet in alle woningen
aangebracht
Verouderde keukeninrichting.
Enkele keukens zijn gerenoveerd.
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Elementen (NL/Sfb codering)
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Opmerking

Staat van onderhoud
Goed

Redelijk

Matig

Slecht

74 vaste sanitaire voorzieningen

X

Verouderde sanitaire inrichting. Enkele
badkamers en toiletten zijn gerenoveerd.

76 vaste opslagvoorzieningen

X

Buitenbergingen zijn vervaardigd van hout.
De daken zijn van asbesthoudende
golfplaten. Er zijn diverse gebreken, zoals
houtrot, aan de houten bergingen
waargenomen.

90 terrein
•
•
•
•

X
Goed
Redelijk
levensduur)
Matig
Slecht

-

- nieuwbouwkwaliteit
- het verouderingsproces is op gang gekomen (circa 10 jaar resterende
- het verouderingsproces is duidelijk zichtbaar (circa 5 jaar resterende levensduur)
- het verouderingsproces heeft bouwdelen dusdanig aangetast dat er soms geen
herstel meer mogelijk is.

Toelichting huidige technische staat van het gebouw
De diverse afwerkingen zijn veelal als matig te classificeren en het uitrustingsniveau is verouderd.
Al met al betreft het hier verouderde woningen die duidelijke gebreken vertonen. De constructie van de
woningen vertoont op het eerste gezicht geen grove bouwkundige gebreken. De woningen zijn niet
geïsoleerd en beschikken over verouderde installaties. De woningen worden natuurlijk geventileerd.
4.1.2 Woningopnames
Aansluitend aan de opnames van het casco zijn zes woningen intern geïnspecteerd.
De inspectiegegevens zijn in bijlage II opgenomen.
Samenvattend kan worden gesteld dat de toilet-, keuken- en badkamerinrichting zijn gedateerd en een
resterende levensduurverwachting van 0 tot 5 jaar hebben.
De entreedeuren van de woningen zijn veelal voorzien van een secustrip en zijn stevig uitgevoerd.
Echter zijn de deuren wel uitgevoerd met een enkel slot, bewoners hebben dit soms zelf aangevuld
met aanvullende sloten.
De warmte opwekking in de woningen vindt plaats met HR ketels waarvan de leeftijd varieert van één
tot twaalf jaar.
De woningen worden natuurlijk geventileerd. Voor de wasmachineaansluitingen zijn geen aparte
groepen aangebracht. De groepenkasten zijn uitgevoerd met stoppen.
Tot slot hebben diverse bewoners bij navraag klachten geuit over de hieronder staande onderwerpen:
• De werking van de riolering.
• Stank afkomstig van de riolering.
• Tocht.
• Ventilatie.
• Lekkages (condens).
• Hang- en sluitwerk van de ramen.
• Klachten over de ventilatie (stank en condens).
4.1.3 Woonkwaliteit
In de aangeleverde toekomstnotitie is al aangegeven dat de woningen niet voldoen aan het
referentiemodel van de opdrachtgever. De oppervlakten per ruimte voldoet niet aan het
referentiemodel en het Bouwbesluit 2012. De woonkwaliteit is mede hierdoor niet verder onderzocht.
4.1.4

Asbestinventarisatie
De opdrachtgever heeft een asbestinventarisatie laten uitvoeren. De volgende onderdelen zijn
asbesthoudend:
• Asbesthoudende rookgasafvoerkanalen.
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Asbesthoudende golfplaten op de schuurdaken.

Doordat de asbestinventarisatierapporten zijn verouderd, moet voorafgaand aan de uit te voeren
werkzaamheden per woning en/of bouwdeel een asbestinventarisatie worden uitgevoerd.
4.1.5

Gemeentelijk monument
De woningen zijn aangemerkt als gemeentelijk monument, dit houdt in dat er niet zomaar wijzigingen
mogen worden doorgevoerd aan het betreffende complex, zie onderstaand citaat:
U mag nooit zomaar iets verbouwen aan een monument. Het is altijd mogelijk om bij de
monumentencommissie langs te komen voor advies. Als u min of meer concrete plannen heeft voor
renovatie, wijzigingen of zelfs uitbreiding van het pand, dan kunt u via de secretaris van de
monumentencommissie een afspraak maken. Daarna kan zo nodig een vergunning worden
aangevraagd.
Voor een verbouwing van of een wijziging aan een gemeentelijk monument moet u een 'vergunning
wijziging gemeentelijk monument' aanvragen. Wanneer de gemeente Sliedrecht uw aanvraag
goedkeurt, dan ontvangt u de monumentenvergunning.
Bron: Website Sliedrecht

4.2

Huidige energetische prestatie van bouwdelen en het gebouw
De huidige energetische prestatie van de bouwdelen zijn onderzocht door bestudering van de
aangeleverde gegevens en door verifiëring tijdens de inspectie.

4.2.1

Bestuderingen en verificatie energieprestatie
Uit de aangeleverde toekomstnotitie en de waarnemingen op locatie zijn de volgende gegevens te
halen:
• Er komen diverse verwarmingsinstallaties voor.
• De woningen worden natuurlijk geventileerd.
• De daken zijn niet geïsoleerd.
• De gevels zijn niet geïsoleerd.
• De begane grondvloeren zijn niet geïsoleerd.
• De woningen zijn voorzien van zowel enkelglas en dubbelglas.
De huidige energie-index varieert van D t/m G.
In de aangeleverde toekomstnotitie en hoofdstuk 4 worden verbetermaatregelen aanbevolen waarmee
ook de energie-index wordt verbeterd. De toekomstige energie index, na verbeteringen, is niet
vastgesteld.
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Ingrepen aan bouwdelen

5.1

Ingrepen aan de bouwdelen
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Uitgangspunt bij het bepalen van de onderhoudswerkzaamheden is dat het complex, met normale
onderhoudswerkzaamheden, 30 jaar kan worden door geëxploiteerd.
Door de aangetroffen kwaliteit (conditie voor) te vergelijken met de gewenste kwaliteit (beleid) wordt de
onderhoudsbehoefte inzichtelijk.
Het betreffende complex verkeert over het algemeen in een matige staat.
Uitvoering van reguliere planmatige onderhoudswerkzaamheden is noodzakelijk. Tevens zijn voor de
verbetermaatregelen de minimale eisen vanuit het Bouwbesluit 2012 en maatregelen ter verbetering
van de energie-index meegenomen.
Alle verbeteringen bij elkaar geven veel overlast voor bewoners. Gekeken kan worden of verbeteringen
projectmatig of per woning bij mutatie kunnen worden uitgevoerd.
Tabel 2: Onderhoudsingrepen gedurende 30 jaar.

Element/Onderdeel

Verbetermaatregel

Amoveren
Diversen

Stut- en sloopwerk

Inbouw
Keuken

Compleet renoveren, inclusief tegelwerk

Badkamer / toilet

Compleet renoveren, inclusief tegelwerk

Toiletten

Compleet renoveren, inclusief tegelwerk

Gevels
Gevelsteigerwerk
Metselwerk stoepjes

Herstellen metselwerk en vervangen voegwerk

Metselwerk gevels

Metselwerk / voegwerk herstellen 10%

Spouwmuren

Na isoleren spouwmuren 50 mm

Raamdorpelstenen

Vervangen in combinatie met kozijnen

Kozijnen, ramen en deuren

Vervangen door houten kozijnen inclusief HR++ beglazing

Entree deurkozijn

Vervangen

Betonnen gevelband

Herstel- en schilderwerk

Dak
Dakbeschot

Aanbrengen isolatie aan binnenzijde dakbeschot

Dakpannen

Herleggen dakpannen 10%

Dakkapellen

Reinigen dakkapellen

Dakgoten

Vervangen zinken goten en beugels

Platte daken

Nieuwe dakbedekking en isoleren

Pvc hemelwaterafvoeren

Vervangen

Vloeren
Begane grondvloeren

Isoleren houten begane grondvloeren
Maken kruipluiken

Installaties
Cv-installatie

Vervangen en/of aanbrengen

Mv-installatie

Aanbrengen CO2 gestuurd

W-installatie

Vervangen 10%

E-installatie aarding

Doormeten alle woningen
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Element/Onderdeel

Verbetermaatregel

E-installatie
schakelmateriaal etc.

Vervangen 10%

Groepenkasten

Vervangen groepenkasten inclusief extra groep (wasmachine)

Uitvoeren NEN 3140
keuring

Uitvoeren

E-installatie
groepenverklaring

Opstellen

Gasinstallatie

Afpersen

Gasinstallatie

Keuren

Gasleidingwerk

5% vervangen

Riolering

Vervangen (in verband met verwachte einde levensduur)

Brandveiligheid
Brandgevaarlijke plafonds

Vervangen houten schroten plafonds

Rookmelders

Aanbrengen

Inbraakwerendheid
Hang- en sluitwerk

Alle nieuwe kozijnen voorzien van WK2

Asbest

Saneren

Asbestinventarisatie

Alle woningen

Asbesthoudende
rookgasafvoerkanalen

Saneren

Asbesthoudende golfplaten

Saneren

Uitstraling
-

-

Schilderwerken
Hout buiten

Schilderen

Steenachtig buiten

Schilderen

Staal buiten

Schilderen

Overig
Buitenbergingen

Vervangen buitenbergingen

Verlichting algemene
ruimten

Aanbrengen gevelarmaturen op bergingen voorzien van
schemerschakelaar
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Kosten van de ingrepen

6.1

Kosten

Blad: 15/15

In deze paragraaf zijn de kosten van de ingrepen weergegeven. De gedetailleerde begrotingen zijn te
vinden in bijlage III.
6.1.1

Uitgangspunten voor de bouwkostenbegroting
Bij het begroten zijn de volgende aannamen gedaan / uitgangspunten gehanteerd:
• De begroting is opgesteld volgens NEN 2699 niveau 4 (elementenniveau volgens NLsfb).
• Prijspeil eerste kwartaal 2018.
• Afkoop risicoregeling is niet meegenomen.
• Percentage onvoorzien is 5%.
• Er is geen rekening gehouden met een fasering van bouwstromen.
• De hoeveelheden zijn bepaald op het meest voorkomende woningtype. Hoeveelheden van de
andere woningtypen zijn geëxtrapoleerd.

6.1.2

Risicoanalyse van bouwkosten
• Op basis van onderstaande overwegingen moet rekening worden gehouden met een
onnauwkeurigheid van de bouwkostenbegroting van circa 10%.
• De hoeveelheden zijn gebaseerd op de bestaande tekeningen. Het detailniveau van de tekeningen
is lager dan het detailniveau van de ingrepen.

6.1.3

Toelichting kosten
De bouwkosten exclusief btw voor de ingreep bedragen € 3.472.674,00 en zijn € 63.140,00 per VHE
per jaar.
Uit analyse van de kostenbegroting blijkt dat de volgende elementen substantieel bijdragen aan de
hoogte van de totale kosten:
• Dakafwerking herstellen en isoleren
€ 482.232,00 exclusief opslagen en btw
• Vervangen kozijnen, herstel metselwerk
en betonwerk en vervangen voegwerk
€ 608.288,00 exclusief opslagen en btw
• Vervangen inrichting
€ 412.500,00 exclusief opslagen en btw
• Installaties
€ 410.748,00 exclusief opslagen en btw
Samengevat kunnen wij stellen dat met name de werkzaamheden aan de daken, gevels, installaties en
binneninrichting substantieel bijdragen in de totale kosten.
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Bijlage I
Bevindingen casco

Bevindingen
Complex 912-2 • Complex 912

Sliedrecht
Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Urgentie:

Printdatum: 11-12-2017

1234-

Op korte termijn uitvoeren.
Op middellange termijn uitvoeren.
Op lange termijn uitvoeren.
Aandachtspunt bij de volgende inspectie

Complex 912-2 • Complex 912
Sliedrecht

RUWBOUW
27
2710

Daken
Overstek hout

Goot
Beschadiging
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Hvh
1,00 pst
Op enkele plaatsen zijn er beschadigingen aan de houten overstekken waargenomen.

2716

Gootconstructie goot + beugels zink

Vuil, aanslag, verkleuring
Urgentie: 3 Op lange termijn
Activiteit:

2017

Reinigen tijdens planmatig onderhoud e.e.a. is
afhankelijk van het gewenste esthetisch niveau.
De goten en gootbeugels verkeren over het algemeen in een redelijke staat.

11-12-2017

2

Complex 912-2 • Complex 912
Sliedrecht

AFBOUW
31
3120

Buitenwandopeningen
Raamdorpel gres/ijzerklinker

Gevel
Beschadigingen
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Hvh
1,00 pst
Enkele raamdorpelstenen zijn beschadigd.
Ook het voegwerk tussen de raamdorpelstenen is veelal uitgesleten.

3130

Deurkozijn buiten hardhout

Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Hvh
1,00 pst
Verouderde oplegsloten aanwezig.

3130

Deurkozijn buiten hardhout

Kieren kouval
Urgentie: 1 Op korte termijn
Hvh
1,00 pst
Veelal zijn (door bewoners) tochtstrippen aangebracht.
Veel klachten over tocht, condens en koude val bij de voordeuren.

11-12-2017

3

Complex 912-2 • Complex 912
Sliedrecht
31
3131

Buitenwandopeningen
Bergingsdeur zachthout

Houtrot
Urgentie: 1 Op korte termijn
Hvh
1,00 pst
De onderzijde van de bergingsdeuren vertoont veelal houtrot of is al eerder gerepareerd.

3140

Kozijn buiten puivulling kunststof

Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Activiteit:

Hvh

Onderhouden

1,00 pst

Veel klachten over de bedienbaarheid van ramen en deuren. Met name het stroef sluiten
ervan.

3140

Kozijn buiten puivulling kunststof

Gevel
Subelementen, manco
Urgentie: 3 Op lange termijn
Activiteit:

Hvh

Herstellen.

1,00 pst

Enkele ventilatieroosters werken slecht of zijn slecht te bedienen.
Ook zijn er veel klachten over het ontbreken van ventilatieroosters.

37
3721

Dakopeningen
Dakkapel prefab kunststof < 2m

Erosie, verwering, verzanding
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Hvh
1,00 pst
Veel vervuiling en mosaangroei waargenomen.
Onduidelijk is hoe de dakkapellen zijn geisoleerd.

11-12-2017
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Complex 912-2 • Complex 912
Sliedrecht

AFWERKINGEN
41
4111

Buitenwandafwerkingen
Gevelafwerking voegwerk platvol

Beschadiging
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Hvh
1,00 pst
Het voegwerk is hard. Wel zijn er veel kleine beschdigingen waargenomen en is het
gevelvlak vervuild en/of verweerd.

47
4712

Dakafwerkingen
Golfplaat

Aangroei mos, algen
Urgentie: 3 Op lange termijn
Hvh
1,00 m2
Er is veel mosgroei op de golfplaten van de bergingen wargenomen.

4712

Golfplaat

Beschadiging
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Hvh
1,00 pst
Enkele asbesthoudende golfplaten zijn beschadigd.

11-12-2017
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Complex 912-2 • Complex 912
Sliedrecht
47
4712

Dakafwerkingen
Dakpan keramisch

Dak
Aangroei mos, algen
Urgentie: 3 Op lange termijn
Hvh
1,00 m2
Er is veel aangroei van mos en/of algen op de keramische dakpannen waargenomen.
Enkele dakpannen liggen scheef of zijn beschadigd.

INSTALLATIES WERKTUIGKUNDIG
52
5211

Afvoeren
Hemelwaterafvoer pvc

Uitgedroogde of bros geworden isolatiedelen
Urgentie: 2 Op middellange termijn
Activiteit:

2017

Herstellen tijdens contractonderhoud.

5211

Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd

Ontbrekende of beschadigde bevestigingsmiddelen
Urgentie: 3 Op lange termijn
Hvh
1,00 pst
De metalen ondereinden van de hemelwaterafvoeren verkeren in een goede staat. Wel zijn
enkele bevestigingsmiddelen beschadigd.

11-12-2017
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Complex 912-2 • Complex 912
Sliedrecht

TERREIN
90
9031

Terrein
Tuinmuur metselwerk

Losgescheurde gevelvlakken
Urgentie: 1 Op korte termijn
Activiteit:

2017

Herstellen tijdens planmatig onderhoud.
De gemetselde tuinmuren schuren veelal los ten opzichte van de woningen.

9041

Stoepen metselwerk

Breuk
Urgentie: 1 Op korte termijn
Activiteit:

2017

Herstellen tijdens planmatig onderhoud.
Het voegwerk van de gemetselde stoepjes is uitgesleten. Enkele stenen zijn gescheurd of
beschadigd.

11-12-2017
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Bijlage II
Bevindingen intern

Opname
Admiraal de Ruyterstraat 57 te Sliedrecht op 01-12-2017
WONINGGEGEVENS
Complex

912

Adres

Admiraal de Ruyterstraat 57

Woonplaats

Sliedrecht

Datum

01-12-2017

Inspecteur

Martin Overmeer

Opmerkingen algemeen
HAL / ENTREE
Inbraakwerende strips voordeur aanwezig

Nee

Veiligheidsbeslag voordeur aanwezig

Nee

Bijzetslot(en) voordeur aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond hal/entree aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder in hal aanwezig

Nee

Opmerkingen hal/entree

KRUIPRUIMTE
Aanwezig / toegankelijk

☑

Kruipluik geïsoleerd

Nee

Type vloer

Hout

Schades vloer)

Niet van toepassing

Vloer geïsoleerd

Nee

Type bodemafsluiter

Zand

Kruipruimte ventilatie in tact

Nee

Kruipruimte vervuild
Klimaat kruipruimte

Droog

Materiaal zichtbare riolering

Niet aanwezig

Opmerkingen kruipruimte

Droog

GROEPENKAST
Welke soort zekeringen

Stoppen

Hoeveel groepen

3 groepen

Meterinstallatie zichtbaar geaard

Ja

Aardlekschakelaars aanwezig

Ja

Hoeveel aardlekschakelaars zijn er aanwezig

1

Aantal groepen onder de aardlekschakelaar

2 groepen

Hoofdschakelaar aanwezig

Nee

Aparte groep voor de wasmachine

Nee

Wasmachinegroep onder een aardlekschakelaar

Nee

Opmerkingen groepenkast

TOILET
Geschatte leeftijd toilet

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting toilet

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting toilet

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond toilet aanwezig (zachtboard, kunststof Nee
of tempex)
Opmerkingen toilet

KEUKEN
Geschatte leeftijd keuken

10-15 jaar

Resterende levensduurverwachting keuken

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting keuken

Gedateerd tegelwerk, Gedateerde
keukeninrichting

Brandgevaarlijk plafond keuken aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas keuken

Voorgevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen keuken

WOONKAMER
Bijzetslot(en) balkon / achterdeur aanwezig

Niet van toepassing

Brandgevaarlijk plafond woonkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Opmerkingen woonkamer

Voorzet wand kopgevel door bewoner.

OVERLOOP / SECUNDAIRE HAL
Brandgevaarlijk plafond overloop aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder op overloop aanwezig

Nee

Opmerkingen overloop

SLAAPKAMER 1
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 1 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Opmerkingen slaapkamer 1

Voorzetwand op kopgevel ivm doorslaand vocht.

SLAAPKAMER 2
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 2 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Opmerkingen slaapkamer 2

SLAAPKAMER 3
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 3 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)
Opmerkingen slaapkamer 3

Nee

SLAAPKAMER 3
BADKAMER
Geschatte leeftijd badkamer

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting badkamer

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting badkamer

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond badkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Opmerkingen badkamer

Houten schrootjes plafond.

INSTALLATIES
Type verwarmingsinstallatie

HR ketel

Zichtbaar rendement

107

Leeftijd verwarmingsinstallatie (jaar)

2012

Locatie ketel

Slaapkamer

Warm tapwater

Combi

Leeftijd toestel warm tapwater (jaar)

2012

HR ww label zichtbaar aanwezig

Nee

Ventilatievorm

Volledig natuurlijk

Opmerkingen Installaties

Op zolder

ZOLDER
Kieren tussen woningscheidende wand en dak aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond zolder aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas zolder

Achtergevel Draairaam Enkel Aluminium (niet
onderbroken)

Glas zolder

Achtergevel Draairaam Dubbel Hout

Opmerkingen Zolder

KLACHTEN
ZOLDER
Over de werking van de riolering
Over stank afkomstig van de riolering
Over tocht in de woning
Over de ventilatie (stank)
Over de ventilatie (condensproblemen)
Over lekkages
Over schimmelvorming
Over de kwaliteit van het tegelwerk in douche, keuken of toilet
Over geluidsoverlast burens
Overige klachten

Opname
Admiraal de Ruyterstraat 81 te Sliedrecht op 01-12-2017
WONINGGEGEVENS
Complex

912

Adres

Admiraal de Ruyterstraat 81

Woonplaats

Sliedrecht

Datum

01-12-2017

Inspecteur

Martin Overmeer

Opmerkingen algemeen
HAL / ENTREE
Inbraakwerende strips voordeur aanwezig

Nee

Veiligheidsbeslag voordeur aanwezig

Nee

Bijzetslot(en) voordeur aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond hal/entree aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder in hal aanwezig

Nee

Opmerkingen hal/entree

KRUIPRUIMTE
Aanwezig / toegankelijk

☑

Kruipluik geïsoleerd

Ja

Type vloer

Hout

Schades vloer)

Niet van toepassing

Vloer geïsoleerd

Nee

Type bodemafsluiter

Zand

Kruipruimte ventilatie in tact

Nee

Kruipruimte vervuild
Klimaat kruipruimte

Droog

Materiaal zichtbare riolering

Kunststof

Opmerkingen kruipruimte

Droog

GROEPENKAST
Welke soort zekeringen

Stoppen

Hoeveel groepen

3 groepen

Meterinstallatie zichtbaar geaard

Ja

Aardlekschakelaars aanwezig

Ja

Hoeveel aardlekschakelaars zijn er aanwezig

2

Aantal groepen onder de aardlekschakelaar

2 groepen

Hoofdschakelaar aanwezig

Nee

Aparte groep voor de wasmachine

Nee

Wasmachinegroep onder een aardlekschakelaar

Nee

Opmerkingen groepenkast

TOILET
Geschatte leeftijd toilet

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting toilet

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting toilet

Gedateerd tegelwerk

Brandgevaarlijk plafond toilet aanwezig (zachtboard, kunststof Nee
of tempex)
Opmerkingen toilet

Nieuwe verhoogde toiletpot

KEUKEN
Geschatte leeftijd keuken

10-15 jaar

Resterende levensduurverwachting keuken

5 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting keuken

Gedateerd tegelwerk, Gedateerde
keukeninrichting

Brandgevaarlijk plafond keuken aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Glas keuken

Achtergevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen keuken

WOONKAMER
Bijzetslot(en) balkon / achterdeur aanwezig

Niet van toepassing

Brandgevaarlijk plafond woonkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas woonkamer

Voorgevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Glas woonkamer

Achtergevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Glas woonkamer

Zijgevel links Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen woonkamer

OVERLOOP / SECUNDAIRE HAL
Brandgevaarlijk plafond overloop aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder op overloop aanwezig

Nee

Opmerkingen overloop

SLAAPKAMER 1
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 1 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 1

Achtergevel Draairaam HR Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 1

SLAAPKAMER 2
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 2 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 2

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 2

SLAAPKAMER 3
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 3 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 3

Voorgevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 3

BADKAMER
Geschatte leeftijd badkamer

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting badkamer

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting badkamer

Gedateerd tegelwerk, Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond badkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas badkamer

Voorgevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen badkamer

INSTALLATIES
Type verwarmingsinstallatie

HR ketel

Zichtbaar rendement

107

Leeftijd verwarmingsinstallatie (jaar)

2009

Locatie ketel

Slaapkamer

Warm tapwater

Combi

Leeftijd toestel warm tapwater (jaar)

2009

HR ww label zichtbaar aanwezig

Ja

Ventilatievorm

Volledig natuurlijk

Opmerkingen Installaties

Locatie zolder.

ZOLDER
Kieren tussen woningscheidende wand en dak aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond zolder aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas zolder

Achtergevel Draairaam Enkel Aluminium (niet
onderbroken)

Opmerkingen Zolder

KLACHTEN
Over de werking van de riolering
Over stank afkomstig van de riolering
Over tocht in de woning
Over de ventilatie (stank)
Over de ventilatie (condensproblemen)
Over lekkages
Over schimmelvorming
Over de kwaliteit van het tegelwerk in douche, keuken of toilet
Over geluidsoverlast burens
Overige klachten

Opname
Admiraal de Ruyterstraat 95 te Sliedrecht op 01-12-2017
WONINGGEGEVENS
Complex

912

Adres

Admiraal de Ruyterstraat 95

Woonplaats

Sliedrecht

Datum

01-12-2017

Inspecteur

Martin Overmeer

Opmerkingen algemeen
HAL / ENTREE
Inbraakwerende strips voordeur aanwezig

Nee

Veiligheidsbeslag voordeur aanwezig

Nee

Bijzetslot(en) voordeur aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond hal/entree aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder in hal aanwezig

Nee

Opmerkingen hal/entree

Knip en kierafstandhouder op voordeur aanwezig.

KRUIPRUIMTE
Aanwezig / toegankelijk

☑

Kruipluik geïsoleerd

Nee

Type vloer

Hout

Schades vloer)

Niet van toepassing

Vloer geïsoleerd

Nee

Type bodemafsluiter

Zand

Kruipruimte ventilatie in tact

Nee

Kruipruimte vervuild
Klimaat kruipruimte

Droog

Materiaal zichtbare riolering

Niet aanwezig

Opmerkingen kruipruimte

Droog

GROEPENKAST
Welke soort zekeringen

Stoppen

Hoeveel groepen

3 groepen

Meterinstallatie zichtbaar geaard

Ja

Aardlekschakelaars aanwezig

Ja

Hoeveel aardlekschakelaars zijn er aanwezig

2

Aantal groepen onder de aardlekschakelaar

3 groepen

Hoofdschakelaar aanwezig

Nee

Aparte groep voor de wasmachine

Nee

Wasmachinegroep onder een aardlekschakelaar

Nee

Opmerkingen groepenkast

TOILET
Geschatte leeftijd toilet

10-15 jaar

Resterende levensduurverwachting toilet

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting toilet

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond toilet aanwezig (zachtboard, kunststof Nee
of tempex)
Opmerkingen toilet

KEUKEN
Geschatte leeftijd keuken

15-20 jaar

Resterende levensduurverwachting keuken

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting keuken

Gedateerde keukeninrichting, Gedateerd
tegelwerk

Brandgevaarlijk plafond keuken aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Glas keuken

Zijgevel links Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen keuken

Houten schrootjes.

WOONKAMER
Bijzetslot(en) balkon / achterdeur aanwezig

Niet van toepassing

Brandgevaarlijk plafond woonkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas woonkamer

Voorgevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Glas woonkamer

Achtergevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen woonkamer

OVERLOOP / SECUNDAIRE HAL
Brandgevaarlijk plafond overloop aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder op overloop aanwezig

Nee

Opmerkingen overloop

SLAAPKAMER 1
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 1 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 1

Voorgevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 1

SLAAPKAMER 2
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 2 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 2

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 2

SLAAPKAMER 3
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 3 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 3

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 3

BADKAMER
Geschatte leeftijd badkamer

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting badkamer

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting badkamer

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond badkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Opmerkingen badkamer

INSTALLATIES
Type verwarmingsinstallatie

HR ketel

Zichtbaar rendement
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Leeftijd verwarmingsinstallatie (jaar)

2009

Locatie ketel

Slaapkamer

Warm tapwater

Combi

Leeftijd toestel warm tapwater (jaar)

2009

HR ww label zichtbaar aanwezig

Ja

Ventilatievorm

Volledig natuurlijk

Opmerkingen Installaties

Cv op zolder.

ZOLDER
Kieren tussen woningscheidende wand en dak aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond zolder aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas zolder

Achtergevel Draairaam Dubbel Hout

Opmerkingen Zolder

KLACHTEN
Over de werking van de riolering
Over stank afkomstig van de riolering
Over tocht in de woning
Over de ventilatie (stank)
Over de ventilatie (condensproblemen)
Over lekkages
Over schimmelvorming
Over de kwaliteit van het tegelwerk in douche, keuken of toilet
Over geluidsoverlast burens
Overige klachten

Doucheputje.

Opname
Hugo de Grootstraat 92 te Sliedrecht op 28-11-2017
WONINGGEGEVENS
Complex

912

Adres

Hugo de Grootstraat 92

Woonplaats

Sliedrecht

Datum

28-11-2017

Inspecteur

Martin Overmeer

Opmerkingen algemeen
HAL / ENTREE
Inbraakwerende strips voordeur aanwezig

Ja

Veiligheidsbeslag voordeur aanwezig

Nee

Bijzetslot(en) voordeur aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond hal/entree aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder in hal aanwezig

Nee

Opmerkingen hal/entree

KRUIPRUIMTE
Aanwezig / toegankelijk

☑

Kruipluik geïsoleerd

Nee

Type vloer

Hout

Schades vloer)

Niet van toepassing

Vloer geïsoleerd

Nee

Type bodemafsluiter

Zand

Kruipruimte ventilatie in tact

Ja

Kruipruimte vervuild
Klimaat kruipruimte

Droog

Materiaal zichtbare riolering

Onbekend

Opmerkingen kruipruimte

Droog

GROEPENKAST
Welke soort zekeringen

Stoppen

Hoeveel groepen

3 groepen

Meterinstallatie zichtbaar geaard

Ja

Aardlekschakelaars aanwezig

Ja

Hoeveel aardlekschakelaars zijn er aanwezig

2

Aantal groepen onder de aardlekschakelaar

2 groepen

Hoofdschakelaar aanwezig

Nee

Aparte groep voor de wasmachine

Nee

Wasmachinegroep onder een aardlekschakelaar

Nee

Opmerkingen groepenkast

TOILET
Geschatte leeftijd toilet

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting toilet

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting toilet

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond toilet aanwezig (zachtboard, kunststof Ja
of tempex)
Opmerkingen toilet

Houten schrootjes plafond

KEUKEN
Geschatte leeftijd keuken

5-10 jaar

Resterende levensduurverwachting keuken

5 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting keuken

Gedateerde
keukeninrichting,
Gedateerd tegelwerk

Brandgevaarlijk plafond keuken aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Opmerkingen keuken

Houten schrootjes plafond.
Wasbak los.

WOONKAMER
Bijzetslot(en) balkon / achterdeur aanwezig

Niet van toepassing

Brandgevaarlijk plafond woonkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas woonkamer

Voorgevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Glas woonkamer

Achtergevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen woonkamer

Ventilatie rooster voor defect.

OVERLOOP / SECUNDAIRE HAL
Brandgevaarlijk plafond overloop aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder op overloop aanwezig

Ja

Opmerkingen overloop

Beton emaille borstwering trapopgang.

SLAAPKAMER 1
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 1 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Glas slaapkamer 1

Voorgevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 1

SLAAPKAMER 2
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 2 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 2

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 2

SLAAPKAMER 3
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 3 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 3

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 3

BADKAMER
Geschatte leeftijd badkamer

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting badkamer

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting badkamer

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair,
Gebreken sanitair

Brandgevaarlijk plafond badkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Opmerkingen badkamer

INSTALLATIES
Type verwarmingsinstallatie

Moederhaard

Zichtbaar rendement
Leeftijd verwarmingsinstallatie (jaar)

10

Locatie ketel

Woonkamer

Warm tapwater

Geiser

Leeftijd toestel warm tapwater (jaar)

10

HR ww label zichtbaar aanwezig
Ventilatievorm
Opmerkingen Installaties

Volledig natuurlijk

ZOLDER
Kieren tussen woningscheidende wand en dak aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond zolder aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas zolder

Achtergevel Klepraam Enkel Aluminium (niet
onderbroken)

Glas zolder

Achtergevel Klepraam Dubbel Hout

Opmerkingen Zolder

KLACHTEN
Over de werking van de riolering
Over stank afkomstig van de riolering
Over tocht in de woning
Over de ventilatie (stank)
Over de ventilatie (condensproblemen)
Over lekkages
Over schimmelvorming
Over de kwaliteit van het tegelwerk in douche, keuken of toilet
Over geluidsoverlast burens
Overige klachten

Opname
Piet Heinlaan 18 te Sliedrecht op 28-11-2017
WONINGGEGEVENS
Complex

912

Adres

Piet Heinlaan 18

Woonplaats

Sliedrecht

Datum

28-11-2017

Inspecteur

Martin Overmeer

Opmerkingen algemeen
HAL / ENTREE
Inbraakwerende strips voordeur aanwezig

Nee

Veiligheidsbeslag voordeur aanwezig

Nee

Bijzetslot(en) voordeur aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond hal/entree aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder in hal aanwezig

Nee

Opmerkingen hal/entree

KRUIPRUIMTE
Aanwezig / toegankelijk

☑

Kruipluik geïsoleerd

Nee

Type vloer

Hout

Schades vloer)

Beton- / steenschade

Vloer geïsoleerd

Nee

Type bodemafsluiter

Zand

Kruipruimte ventilatie in tact

Ja

Kruipruimte vervuild
Klimaat kruipruimte

Droog

Materiaal zichtbare riolering

Onbekend

Opmerkingen kruipruimte

Droog

GROEPENKAST
Welke soort zekeringen

Automaten

Hoeveel groepen

3 groepen

Meterinstallatie zichtbaar geaard

Ja

Aardlekschakelaars aanwezig

Ja

Hoeveel aardlekschakelaars zijn er aanwezig

1

Aantal groepen onder de aardlekschakelaar

3 groepen

Hoofdschakelaar aanwezig

Nee

Aparte groep voor de wasmachine

Nee

Wasmachinegroep onder een aardlekschakelaar

Ja onder zelfde als andere
groepen

Opmerkingen groepenkast

TOILET
Geschatte leeftijd toilet

0-5 jaar

Resterende levensduurverwachting toilet

15 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting toilet

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond toilet aanwezig (zachtboard, kunststof Nee
of tempex)
Opmerkingen toilet

KEUKEN
Geschatte leeftijd keuken

0-5 jaar

Resterende levensduurverwachting keuken

15 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting keuken

Gedateerde
keukeninrichting

Brandgevaarlijk plafond keuken aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Opmerkingen keuken

Houten schrootjes plafond.
Gerenoveerd 2017.
Tegelwerk is ouder.

WOONKAMER
Bijzetslot(en) balkon / achterdeur aanwezig

Niet van toepassing

Brandgevaarlijk plafond woonkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas woonkamer

Voorgevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Glas woonkamer

Achtergevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen woonkamer

OVERLOOP / SECUNDAIRE HAL
Brandgevaarlijk plafond overloop aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Rookmelder op overloop aanwezig

Ja

Opmerkingen overloop

Alles betimmerd met houten schroten.

SLAAPKAMER 1
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 1 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 1

Voorgevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 1

SLAAPKAMER 2
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 2 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 2

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 2

SLAAPKAMER 3
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 3 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 3

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 3

BADKAMER
Geschatte leeftijd badkamer

0-5 jaar

Resterende levensduurverwachting badkamer

15 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting badkamer

Gedateerd sanitair,
Gedateerd tegelwerk

Brandgevaarlijk plafond badkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Opmerkingen badkamer

Gerenoveerd 2017.

INSTALLATIES
Type verwarmingsinstallatie

HR ketel

Zichtbaar rendement
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Leeftijd verwarmingsinstallatie (jaar)

2016

Locatie ketel

Slaapkamer

Warm tapwater

Combi

Leeftijd toestel warm tapwater (jaar)

2016

HR ww label zichtbaar aanwezig

Nee

Ventilatievorm

Volledig natuurlijk

Opmerkingen Installaties

ZOLDER
Kieren tussen woningscheidende wand en dak aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond zolder aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas zolder

Achtergevel Draairaam Dubbel Hout

Opmerkingen Zolder

KLACHTEN
Over de werking van de riolering
Over stank afkomstig van de riolering
Over tocht in de woning
Over de ventilatie (stank)
Over de ventilatie (condensproblemen)
Over lekkages
Over schimmelvorming
Over de kwaliteit van het tegelwerk in douche, keuken of toilet
Over geluidsoverlast burens
Overige klachten

Huisdieren buurtbewoners.
Koude vloeren.
Kierdichting voordeur.

Opname
Trompstraat 13 te Sliedrecht op 01-12-2017
WONINGGEGEVENS
Complex

912

Adres

Trompstraat 13

Woonplaats

Sliedrecht

Datum

01-12-2017

Inspecteur

Martin Overmeer

Opmerkingen algemeen
HAL / ENTREE
Inbraakwerende strips voordeur aanwezig

Nee

Veiligheidsbeslag voordeur aanwezig

Nee

Bijzetslot(en) voordeur aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond hal/entree aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder in hal aanwezig

Nee

Opmerkingen hal/entree

Entreedeur tocht en koudeval enkel glas

KRUIPRUIMTE
Aanwezig / toegankelijk

☑

Kruipluik geïsoleerd

Nee

Type vloer

Hout

Schades vloer)

Niet van toepassing

Vloer geïsoleerd

Nee

Type bodemafsluiter

Zand

Kruipruimte ventilatie in tact

Ja

Kruipruimte vervuild
Klimaat kruipruimte

Droog

Materiaal zichtbare riolering

Niet aanwezig

Opmerkingen kruipruimte

Droog

GROEPENKAST
Welke soort zekeringen

Stoppen

Hoeveel groepen

3 groepen

Meterinstallatie zichtbaar geaard

Ja

Aardlekschakelaars aanwezig

Ja

Hoeveel aardlekschakelaars zijn er aanwezig

2

Aantal groepen onder de aardlekschakelaar

3 groepen

Hoofdschakelaar aanwezig

Nee

Aparte groep voor de wasmachine

Nee

Wasmachinegroep onder een aardlekschakelaar

Nee

Opmerkingen groepenkast

TOILET
Geschatte leeftijd toilet

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting toilet

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting toilet

Gedateerd sanitair,
Gedateerd tegelwerk

Brandgevaarlijk plafond toilet aanwezig (zachtboard, kunststof Ja
of tempex)
Opmerkingen toilet

Houten schroten plafond.

KEUKEN
Geschatte leeftijd keuken

5-10 jaar

Resterende levensduurverwachting keuken

5 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting keuken

Gedateerd tegelwerk, Gedateerde
keukeninrichting

Brandgevaarlijk plafond keuken aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Glas keuken

Zijgevel links Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen keuken

Houten schroten plafond.
Schimmel op buitenwand keuken en badkamer.

WOONKAMER
Bijzetslot(en) balkon / achterdeur aanwezig

Niet van toepassing

Brandgevaarlijk plafond woonkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas woonkamer

Voorgevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Glas woonkamer

Achtergevel Totaal glasvlak Dubbel Kunststof

Opmerkingen woonkamer

Vloer woonkamer zakt door / veert.
Vloer niet geïsoleerd.

OVERLOOP / SECUNDAIRE HAL
Brandgevaarlijk plafond overloop aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Rookmelder op overloop aanwezig

Nee

Opmerkingen overloop

SLAAPKAMER 1
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 1 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 1

Voorgevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 1

Scheur in buitenwand en woningscHeidende wand

SLAAPKAMER 2
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 2 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 2

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 2

SLAAPKAMER 3
Brandgevaarlijk plafond slaapkamer 3 aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas slaapkamer 3

Achtergevel Draairaam Dubbel Kunststof

Opmerkingen slaapkamer 3

BADKAMER
Geschatte leeftijd badkamer

25-30 jaar

Resterende levensduurverwachting badkamer

0 jaar

Rede(n) resterende levensduurverwachting badkamer

Gedateerd tegelwerk,
Gedateerd sanitair

Brandgevaarlijk plafond badkamer aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Ja

Opmerkingen badkamer

Houten schrootjes plafond

INSTALLATIES
Type verwarmingsinstallatie

Gaskachel / oliekachel

Zichtbaar rendement
Leeftijd verwarmingsinstallatie (jaar)

1970

Locatie ketel

Woonkamer

Warm tapwater

Geiser

Leeftijd toestel warm tapwater (jaar)

2000

HR ww label zichtbaar aanwezig
Ventilatievorm
Opmerkingen Installaties

Volledig natuurlijk

ZOLDER
Kieren tussen woningscheidende wand en dak aanwezig

Nee

Brandgevaarlijk plafond zolder aanwezig (zachtboard,
kunststof of tempex)

Nee

Glas zolder

Achtergevel Draairaam Enkel Aluminium (niet
onderbroken)

Opmerkingen Zolder

Vlizotrap aanwezig.

KLACHTEN
Over de werking van de riolering
Over stank afkomstig van de riolering
Over tocht in de woning
Over de ventilatie (stank)
Over de ventilatie (condensproblemen)
Over lekkages
Over schimmelvorming
Over de kwaliteit van het tegelwerk in douche, keuken of toilet
Over geluidsoverlast burens
Overige klachten

