Demostraat 123 RD
1234 AA Haarlem

Rapportage meerjaren onderhoudsplan
kleine VvE's

Onafhankelijkheid en objectiviteit
Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Perfectkeur
B.V. verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die
de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.
Verklaring en aansprakelijkheid
De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectkeur B.V. naar beste kennis en
weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Perfectkeur B.V. is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste
en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten.
Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel
binnen maximaal 4 maanden na rapportage datum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 3 jaar
na datum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Perfectkeur B.V. nadrukkelijk
van de hand gewezen.
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Bevindingen meerjaren onderhoudsplan
Administratieve Gegevens

Opdrachtgever

Keuringsinstantie

Organisatie

: Niet van toepassing

Naam

: Perfectkeur B.V.

Naam

: Dhr. A.A. Voorbeeld

Adres

: Postbus 38

Adres

: Woonstraat 1

Postcode / Plaats

: 3340AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

Postcode

: 2345 AB

Telefoon

: 0786849750

Plaats

: Haarlem

Email

: g.vanderheide@perfectkeur.nl

Telefoon

: 0000000000

K.v.K.

: 24397277

Bouwkundige

: B. Hollaar

Geïnspecteerd object

Verantwoording

Soort object

: Woonhuis/Eengezinswoning

Datum inspectie

: 08 februari 2017

Adres

: Demostraat 123 RD

Rapportnummer

: 1800001

Postcode

: 1234 AA

Autorisatie

: A.C. Vuijk

Plaats

: Haarlem

Bouwjaar

: 1932
HENDRIK-IDO-AMBACHT

27 maart 2017

Samenvatting
Omschrijving van de opdracht:
Opname VVe elementen voor een beknopt meerjaren onderhoudsplan.

Opmerkingen opdrachtgever:
Opname VVE elementen t.b.v. financiering bij de bank.

Samenvatting van de bevindingen:
Opname van de VVe elementen. In deze rapportage vindt u de bevindingen en kostenoverzicht.
N.B. De woning nr. 123 is zeer beperkt opgenomen omdat er geen toegang mogelijk was.
Omdat er geen splitsingsakte aanwezig is wordt ervan uitgegaan dat alle schil elementen tot de VVE behoren.
De zonnestudio op de BG is buiten de beschouwing gelaten.
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Bevindingen meerjaren onderhoudsplan
Kosten

Kostenraming totale inspectie
(Verzamelstaat)

Directkosten
(0 tot 1 jaar)

Onderhoudskosten
(0 tot 10 jaar)

Verbeterkosten

Totale kosten excl.
verbeterkosten

Zie bevinding/foto 1

€ 0,00

€ 1.140,00

€ 0,00

€ 1.140,00

Zie bevinding/foto 2

€ 0,00

€ 443,56

€ 0,00

€ 443,56

Zie bevinding/foto 3

€ 0,00

€ 354,00

€ 0,00

€ 354,00

Zie bevinding/foto 4

€ 0,00

€ 626,00

€ 0,00

€ 626,00

Zie bevinding/foto 5

€ 0,00

€ 260,00

€ 0,00

€ 260,00

Zie bevinding/foto 6

€ 0,00

€ 864,00

€ 0,00

€ 864,00

Zie bevinding/foto 7

€ 0,00

€ 1.140,00

€ 0,00

€ 1.140,00

Zie bevinding/foto 8

€ 0,00

€ 260,00

€ 0,00

€ 260,00

Zie bevinding/foto 9

€ 0,00

€ 550,00

€ 0,00

€ 550,00

Zie bevinding/foto 10

€ 0,00

€ 768,00

€ 0,00

€ 768,00

Zie bevinding/foto 11

€ 0,00

€ 322,00

€ 0,00

€ 322,00

Zie bevinding/foto 12

€ 0,00

€ 1.082,00

€ 0,00

€ 1.082,00

Zie bevinding/foto 13

€ 0,00

€ 480,00

€ 0,00

€ 480,00

Zie bevinding/foto 14

€ 0,00

€ 684,00

€ 0,00

€ 684,00

Totaal

€ 0,00

€ 8.973,56

€ 0,00

€ 8.973,56

Totaal jaarlijkse reservering voor VvE:

€ 897,36

Toelichting op kostenberekeningen in het rapport.
De kosten zijn ingedeeld in drie categorieën:
Directkosten
: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade.
Onderhoudskosten : Niet reguliere kosten die op termijn van 10 jaar kunnen optreden in het onderhoud van het object.
Verbeterkosten
: Kosten die samenhangen met verbeteringen die u aan het object wilt aanbrengen.
Belangrijk informatie m.b.t. kostenberekeningen.
* afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering);
* gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid (geen doe het zelf werkzaamheden);
* vermeld inclusief btw.
* slechts bedoeld ter indicatie.
* indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging.
* vastgesteld met als uitgangspunt dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken.
* gebaseerd op landelijk gemiddelde prijzen uit diverse officiële databanken voor bouwkosten.
* gebaseerd op gemiddeld luxe niveau, basisuitvoering en omvatten materiaal en arbeid.
Overige opmerkingen m.b.t. kostencalculaties en vervolgonderzoek.
Er kan bij de detailinformatie worden verwezen naar vervolgonderzoek om risico's uit te sluiten. Kosten van stut, sloop, steigerwerk
en van ver- en/of gevolgschade zijn niet opgenomen. Genoemde bedragen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Voor een prijsberekening wordt geadviseerd een gespecificeerde offerte te vragen. U dient nog rekening te houden met
uitgaven t.a.v. zelfwerkzaamheden, niet begrote onderdelen en regulier onderhoud.
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Bevindingen meerjaren onderhoudsplan
Uitwerking van de bevindingen

1

De dakpannen aan de voorzijde ter hoogte van nr. 123 vertonen beperkte gebreken aan
de patineerlaag op enkele plaatsen. Jaarlijks onderhoud uitvoeren 114 euro p/j.
Kosten

2

Termijn: € 1.140,00

Verbeter: € 0,00

De zinken goot aan de voorzijde ter hoogte van nr. 122 is gedateerd c.q. economisch
afgeschreven en vertonen diverse zwakke plekken en/of gebreken. Zink vervangen binnen
5 jaar, een lengte van 8m1.
Kosten

3

Direct: € 0,00

Direct: € 0,00

Termijn: € 443,56

Verbeter: € 0,00

In de overstek, het boeiboord ter hoogte van nr. 122 aan de voorzijde is ernstig houtrot
zichtbaar aanwezig. Binnen 5 jaar hout vervangen conform bestaand werk: 3m2
Kosten

Direct: € 0,00

Termijn: € 354,00

Verbeter: € 0,00
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Bevindingen meerjaren onderhoudsplan
Uitwerking van de bevindingen

4

Het schilderwerk van de overstek ter hoogte van nr. 122 aan de voorzijde is matig en dient
te worden vervangen. Binnen 5 jaar: 8 m2.
Kosten

5

Termijn: € 626,00

Verbeter: € 0,00

De volkern boeiboord van de dakkapel van nr. 122 aan de voorzijde is vervuild. Reinigen
binnen 5 jaar: 5 m2
Kosten

6

Direct: € 0,00

Direct: € 0,00

Termijn: € 260,00

Verbeter: € 0,00

Het exterieur schilderwerk aan de voorzijde verkeert deels in een matige conditie. De
meest opvallende locatie(s) is/zijn: 1e verdieping voorzijde ter hoogte van nr. 122 en beide
voordeuren op de BG. Schilderwerk uitvoeren binnen 5 jaar: 12 m2
Kosten

Direct: € 0,00

Termijn: € 864,00

Verbeter: € 0,00
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Bevindingen meerjaren onderhoudsplan
Uitwerking van de bevindingen

7

De dakpannen aan de achterzijde vertonen beperkte gebreken aan de patineerlaag op
enkele plaatsen. Jaarlijks onderhoud uitvoeren 114 euro p/j.
Kosten

8

Termijn: € 1.140,00

Verbeter: € 0,00

De volkern boeiboord van de dakkapel van nr. 122 aan de achterzijde is vervuild. Reinigen
binnen 5 jaar: 5 m2
Kosten

9

Direct: € 0,00

Direct: € 0,00

Termijn: € 260,00

Verbeter: € 0,00

De loodslabbe van de dakkapel aan de achterzijde van nr. 122 is in matige conditie.
Vervangen binnen 5 jaar: 7m1.
Kosten

Direct: € 0,00

Termijn: € 550,00

Verbeter: € 0,00
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Bevindingen meerjaren onderhoudsplan
Uitwerking van de bevindingen

10

Het voegwerk van de 2 schoorstenen aan de achterzijde is in matige conditie. Vervangen
binnen 5 jaar: 8m2.
Kosten

11

Termijn: € 768,00

Verbeter: € 0,00

De loodslab van de 2 schoorstenen aan de achterzijde zijn in matige conditie. Vervangen
binnen 5 jaar: 8 m1
Kosten

12

Direct: € 0,00

Direct: € 0,00

Termijn: € 322,00

Verbeter: € 0,00

Het exterieur schilderwerk aan de achterzijde van nr. 122 verkeert deels in een matige
conditie. Schilderwerk uitvoeren binnen 5 jaar: 15 m2.
Kosten

Direct: € 0,00

Termijn: € 1.082,00

Verbeter: € 0,00
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Bevindingen meerjaren onderhoudsplan
Uitwerking van de bevindingen

13

In de achtergevel is scheurvorming c.q. schade aanwezig. Herstellen binnen 5 jaar: 3m2.
Kosten

14

Direct: € 0,00

Termijn: € 480,00

Verbeter: € 0,00

De loodslabbe van de aansluiting dakterras en de gevel is in matige conditie. Vervangen
binnen 5 jaar: 8m1
Kosten

Direct: € 0,00

Termijn: € 684,00

Verbeter: € 0,00

MJOP VVE Dummypark
Locatie

Dakpannen onderhoud

Voorzijde nr. 354

Zinken goot vervangen

Voorzijde nr. 352

Houtrot boeiboord

Voorzijde nr. 352

Schilderwerk boeiboord

Voorzijde nr. 352

Reinigen volkern boeiboord

Voorzijde nr. 352

Schilderwerk kozijnen

Voorzijde

Dakpannen onderhoud

Achterzijde

x

Reinigen volkern boeiboord

Achterzijde nr. 352

x

Loodslabbe vervangen

Achterzijde nr. 352

x

€ 550,00

Voegwerk schoorsteen

Achterzijde

x

€ 768,00

Lood schoorsteen

Achterzijde

x

Schilderwerk kozijnen

Achterzijde

Scheuren metselwerk

Achterzijde

Loodslabbe vervangen

Achterzijde

Totaal per jaar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Totaal
kosten

Onderdeel

€ 354,00

x
x

€ 626,00

x

x

x

x

x
x

x

€ 260,00

x

€ 1.140,00

x

€ 260,00

€ 864,00

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

€ 322,00

x

€ 1.082,00

x

€ 480,00

x

€ 684,00

x

€ 838,00

€ 1.140,00
€ 443,00

x

€ 1.868,00

€ 2.995,00

€ 358,00

€ 228,00

€ 228,00

€ 1.644,00

€ 228,00

€ 228,00

€ 358,00

€ 8.973,00

