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1. 

 

1. Inleiding 
 

In het kader van het door VvE Koning Karel XII te Amsterdam bij VvE Belang afgesloten abonnement voor 

bouwkundige ondersteuning heeft op 7 juni 2016 het jaarlijkse bezoek op locatie plaatsgevonden. 

Bij dit bezoek waren aanwezig: 

 

Naam Namens 

 

Dhr. Ham 

Dhr. Kooman 

 

 

De VvE 

VvE Belang 

 

Bouwjaar complex 1991 

Aantal appartementen 32 appartementen + winkels (1 eigenaar) 

 

 

2. Doornemen MJOP  

 

De VvE beschikt over een MJOP. Dit is opgesteld in excel en loopt t/m 2035. 

De opzet van het MJOP zit goed in elkaar en het plan geeft ook direct inzicht in hoe het saldo van de 

reserveringsfondsen voor groot onderhoud (algemeen, liften en woningen) zich de komende jaren zullen 

ontwikkelen. 

 

Bij het MJOP hebben wij nog wel de volgende op-/aanmerkingen: 

- Aantallen en m2’s en eenheidsprijzen ontbreken. Hierdoor is niet inzichtelijk hoe de in het plan opgenomen 

bedragen tot stand zijn gekomen, waardoor de hoogte van bedragen door ons niet te beoordelen is.  

Voor het schilderwerk en de liften ligt er voor de onderbouwing een meerjarenplan van resp. ESJ schilders en 

Skylift.  

Gezien de leeftijd van het gebouw zal voor een deel van de overige posten waarschijnlijk gebruik zijn gemaakt 

van historische gegevens. 

- M.b.t. de aangehouden onderhoudscycli stellen wij de volgende aanpassingen voor: 

- Dakbedekking balkons naar 35 jaar. 

- Vervangen daktrim balkons naar 35 jaar. 

- Vervangen loden stadsuitlopen naar 35 jaar. 

- Cycli voor het buitenschilderwerk sluiten niet aan op het meerjarenplan van ESJ. Afhankelijk van de 

gevel worden cycli gehanteerd van 4, 6 en 8 jaar. Bij een cyclus van 6 of 8 jaar is het gebruikelijk om 

tussentijds een inspectie/onderhoudsbeurt uit te voeren. Zo’n tussenbeurt is niet opgenomen. 

- Betonschilderwerk naar 8 jaar. 

- Voor bitumineuze dakbedekking bovendaken 35 jaar aanhouden. 

- De volgende gebouwelementen waaraan op termijn onderhoud gepleegd zal moeten worden zijn niet 

opgenomen: 

- vervangen balkonhekken; 

- vervanging van standleidingen appartementen; 

- vervangen loodslabben bij opgaand werk; 

- vervangen kozijnen en de beglazing daarin; 

- vervangen kanalen t.b.v. mechanische afzuiging; 



 

2. 

 

- deurintercom; 

 

Wij adviseren het MJOP aan te passen naar aanleiding van onze op-/aanmerkingen 

 

Uit het MJOP in de huidige opzet blijkt dat er vanaf 2025 een tekort gaat ontstaan dat in de jaren daarna verder 

gaat oplopen. Door verschillen tussen werkelijke en geprognotiseerde kosten kan de hoogte van het tekort en het 

jaar waarin het gaat optreden nog wel van de prognose gaan afwijken, maar de VvE zal er wel over na moeten 

gaan denken hoe men dit dreigende tekort wil gaan voorkomen.  

Wellicht dat er aan de kostenkant in de exploitatiebegroting bezuinigingen mogelijk zijn waardoor meer aan de 

reservefondsen kan worden toegevoegd zonder de totale servicebijdrage te verhogen. Lukt dit niet, dan zullen de 

servicekosten (eventueel trapsgewijs) verhoogd moeten worden. 

 

 

3. Doornemen onderhoudscontracten/logboeken 

 

Door de VvE zijn voor de volgende gebouwelementen onderhoudscontracten afgesloten.  

De contracten waren tijdens het bezoek niet aanwezig, waardoor deze inhoudelijk niet beoordeeld konden 

worden. 

 

Gebouwelement 

 

Onderhoudsfirma Opmerkingen 

Liften (1 hydraulisch, 1 

elektrisch) 

 

Skylift Er is niet aangegeven hoe invulling 

wordt gegeven aan de verplichte 

periodieke keuring van de liften. Loopt 

dit ook via Skylift, of is daar een 

separaat contract voor met bijvoorbeeld 

het Liftinstituut? 

 

Hydrofoor ? - 

 

Noodverlichting  Noodverlichting mag door de VvE zelf 

worden onderhouden. Van de 

onderhoudswerkzaamheden (o.a. de 

verplichte jaarlijkse test) dient wel een 

logboek bijgehouden te worden. 

 

CV-installatie  CV-ketels zijn collectief aangeschaft, 

maar privé eigendom. Onderhoud wordt 

ook door eigenaars zelf geregeld. 

 

Valbeveiling ? - 

 

Riolering ? Raamovereenkomst voor 

ontstoppingswerkzaamheden. 

 

 



 

3. 

 

Brandblussers en melders 

in trappenhuizen 

 

? Jaarlijks? 

 

 

 

4. Rondgang door het complex 

 

Tijdens de rondgang door het complex zijn de volgende bijzonderheden waargenomen: 

 

Waarneming Opmerking/aanbeveling 

Gevels 

 
 

 
 

De conditie van het voegwerk in lijkt nog redelijk goed te zijn, 

maar het is lastig dit vanaf straatniveau goed te beoordelen.  

 

Zo is het voegwerk aan de bovenzijde van de gevel aan de Nieuwe 

Nieuwstraat donker verkleurd. Dit komt omdat de gevel hier 

vaker/langer nat is dan de rest van de gevel, waardoor deze hier 

meer vervuild. Door het extra wateraanbod wordt het voegwerk 

hier ook vaak sneller aangetast. 

 

 

 

 

 

 

 

Het voegwerk van de gevel aan de steeg achter het gebouw valt 

hier en daar iets terug en lijkt ook wat verzand te zijn. 

 

Wij adviseren om het voegwerk van de gevels voorafgaand aan 

een volgende schilderbeurt te inspecteren en indien nodig te 

herstellen in combinatie met het schilderwerk, zodat er niet 2 maal 

een steiger opgebouwd hoeft te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 

 

 
 

Op sommige plaatsen is de voeg boven in de gevel ingewerkte 

loodslabben losgeraakt door de thermische werking van het lood. 

Deze voegen dienen hersteld te worden. 

 

 

 

 
 

 
 

Het houtwerk van de uitbouw op het dak is recentelijk 

geschilderd. Hierbij zijn ook nieuwe neuslatten aangebracht. Deze 

sluiten aan de zijkanten niet goed aan op de stijlen waardoor hier 

een moeilijk te schilderen holte is ontstaan, terwijl het aanbrengen 

van de neuslatten juist bedoeld zal zijn om dat te voorkomen. 

Omdat het schilderwerk nog maar net is uitgevoerd adviseren wij 

de schilder hier op aan te spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs de bovenrand van de uitbouw is een zinken druipprofiel 

aangebracht. Dit is echter niet breed genoeg om de houten stijlen 

aan de bovenzijde (kops hout) af te dekken.  



 

5. 

 

 
 

Daken 

 
 

 
 

Voor zover dit visueel te beoordelen is, is de conditie van de 

dakbedekking nog goed. 

 



 

6. 

 

 
 

In de randstroken is lichte plooivorming zichtbaar, maar zolang dit 

niet leidt tot het gaan openstaan van de overlappen van de 

randstroken is dit geen probleem. 

 

Galerijen/balkons 

 
 

 
 

De conditie van het schilderwerk is nog redelijk tot goed. 

Aan de straatzijde is hier en daar te zien dat de naden bij de 

aansluiting van de liggende delen op de stijlen open gaan staan.  

In het MJOP is pas een schilderbeurt voorzien in 2020.  

Wij adviseren om voor die tijd, in 2017, in ieder geval een kleine 

inspectie/onderhoudsbeurt uit te laten voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een balkon aan de achterzijde is houtrot in de onderdorpel 

zichtbaar. Dit dient uiteraard hersteld te worden. 

Door de houten vlonder die hier is aan gebracht is het 

lastig/onmogelijk om het schilderwerk van de onderdorpel goed te 

onderhouden. 

 

 

 

 

 



 

7. 

 

 
 

 
 

 
 

Omdat het lood onder de houten puien in te grote lengten is 

aangebracht ontstaan hier scheurtjes is. 

Het lood hoeft nu nog vervangen te worden, maar de scheurtjes 

dienen wel hersteld  te worden om te voorkomen dat er via de 

scheurtjes water achter de opstandstroken van de dakbedekking 

kan lopen en zo tot lekkages kan leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetzelfde is te zien bij de aansluiting van dakvlakken op opgaande 

gevels. Hier zijn al reparaties van het lood uitgevoerd. 

 



 

8. 

 

 
 

Enkele deuren in de puien naar de balkons zijn kromgetrokken. 

Hier is nu weinig meer aan te doen. Het vraagt vrij veel kracht om 

de deur aan de onder en bovenzijde goed aan te laten sluiten, dus 

een extra sluiting op deze plaatsen aanbrengen is niet zinvol. 

 

De enige echte oplossing is het vervangen van de deuren. Bij 

vervangen adviseren wij de deuren van een 3-puntssluiting te 

voorzien. 

 

Gemeenschappelijke binnenruimtes 

 In de bergingen grenzend aan de steeg achter het gebouw treden af 

en toe lekkage op, omdat de waterafvoer uit de steeg bij 

hevige/langdurige regenval onvoldoende is en het straatniveau van 

de steeg blijkbaar boven de bovenzijde van de betonnen kelderbak 

van de bergingen ligt.  

De eerste actie om dit probleem op te lossen is uiteraard om de 

afvoer van regenwater te verbeteren. Dit vraagt waarschijnlijk 

overleg met meerdere partijen over wijze van uitvoering en 

verdeling van de kosten. 

Als deze eerste stap niet het gewenste resultaat oplevert, dan dient 

de aansluiting van het gevelmetselwerk op de kelderbak 

waterdicht gemaakt te worden. Hiertoe zal de bestrating langs de 

gevel tijdelijk weggenomen moeten worden. Daarna moet de 

grond voldoende ver worden uitgegraven om vanaf een niveau van 

ca. 200 mm onder de bovenzijde van de kelderbak tot minimaal 

100 mm boven het maaiveldniveau in de steeg een waterdichte 

laag aan te kunnen brengen van bijvoorbeeld bitumineuze 

dakbedekking. Deze kan vol zat tegen de gevel gebrand worden en 

aan de bovenzijde worden vastgezet met een knelprofiel of 

worden afgedekt door een slabbe van lood of EPDM-folie die in 

het metselwerk wordt ingevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. 

 

Buitenterrein 

 
 

 
 

De natuurstenen platen die bij de commerciële ruimtes liggen bij 

de overgang van het gebouw naar de openbare weg zijn op veel 

plaatsen gebroken. 

Aan de zijde van de Nieuwe Nieuwstraat komt het wel voor dat 

vrachtwagens over de randje van het stoepje rijden. 

 

Op grond van onze visuele waarnemingen hebben wij het 

vermoeden dat de breuk in de platen een gevolg van werking in de 

ondergrond die door de platen niet gevolgd kan worden, waardoor 

deze breken. 

De platen sluiten aan op de bestrating van de openbare weg. Die 

bestrating is in zand gelegd. Onder de natuurstenen platen zal een 

ondersteuningsconstructie zijn aangebracht, waarschijnlijk in de 

vorm van een betonbed/plaat. Als die ondergrond niet voldoende 

stijf is en/of onvoldoende gefundeerd is zal hier beweging in 

mogelijk zijn.  

 

Voordat een keuze kan worden gemaakt over een eventueel 

nieuwe afwerking van de stoepjes zal eerst nader onderzoek 

gedaan moeten worden naar de wijze waarop deze ondersteund 

zijn.  

 

 

Verder zijn er tijdens de rondgang geen bijzonderheden waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oosterhout, 4 augustus 2016 

-/BO-2016/RK 

 


