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KOSTENRAMING HERSTELMAATREGELEN

Verklaring: P08.325
DHZ = Doe Het Zelf

3 maart 2008

Geïnspecteerde onderdelen
bouwdeel constatering foto's herstelmaatregel minimaal raming herstelmaatregel redelijk / volledig raming

GEVELS
metselwerk 1. links: uitspatten metselwerk tgv corrosie stalen ligger

2. achter: scheefstand en ontzetting balkonmuurtjes
3. achter: plaatselijke scheurvorming tgv zetting 

091  115  117   
128  135

1. stalen ligger vrijhakken + ontroesten + 
conserveren + metselwerk aanhelen
2 + 3. waar nodig herstellen

2 600 1. stalen ligger vrijhakken + ontroesten + 
conserveren + metselwerk aanhelen
2. muurtjes geheel verwijderen
3. herstellen

4 200

voegwerk 1. voor + achter: plaatselijk uitgewassen en poreus
2. rechts: onderzijde uitgewassen en alggroei tgv opspattend 
regenwater

077  078  105  
110  117  132  
133  138

waar nodig vervangen 900 waar nodig vervangen 900

gevelkozijnen voor + links: houtrot onderdorpels dakkapellen
achter: houtrot onderdorpel + stijleinden woonkamer

012   018  053 onderdorpels+ stijleinden vervangen
waar mogelijk door schilder herstellen

1 600 onderdorpel + stijleinden vervangen 
(dakkapel)
achtergevel: zie "uitbreiding woonkamer"

700

ramen en deuren 1. voor: uitzetraam dakkapel slecht
2. links: raamverbinding dakkapel verdroogd / matig
3. achter: terrasdeur 1e verd geheel rot

013  019   089 1. raam geheel vervangen
2. raamhoeken aanbrengen
3. deur geheel vervangen 

1 400 genoemde ramen + deuren incl. isoglas 
compleet vervangen

2 500

pleisterwerk topgevel 1. plaatselijke scheurvorming
2. vaal

123 handhaven - 1. scheurvorming uithakken en flexibel 
opvullen
2. geheel sausen

500

schrootdelen topgevel houtaantasting enkele deeltjes 157 indien mogelijk: houtaatasting door schilder 
herstellen

- geheel vervangen 550

betonnen terrasvloer divers betonrot
voegwerk tegels geheel uitgewassen tegels nog wel vast)
aansluiting opgaand werk slecht

092   123   125   
127  141  143

slecht betonwerk uithakken en herstellen
tegels opnieuw voegen
loodslabbe opgaand werk aanbrengen

1 700 gehele betonvloer vervangen door hout
nieuw houten hekwerk rondom aanbrengen

5 500

dakje uitbouw 1. asbesthoudende golfplaten
2. aansluiting gevel dmv bitumen slabbe

122   135  136   
137

aansluiting vervangen door loodslabbe 250 gehele dakje vervangen door houten beschot 
+ dakpannen + nieuwe aansluiting

2 000

schilderwerk gedateerd
dof en verkrijt
plaatselijk scheurvorming en open naden

013  019 alle houtwerk (kozijnen + dakgoot) schilderen 9 000 alle houtwerk (kozijnen + dakgoot) schilderen 9 000

hemelwaterafvoer gedateerd 
enkele muurbeugels los

082  083 beugels vervangen en vastzetten 100 gehele hwa vervangen 600

diverse opbouw elektra ontsierd het gevelbeeld
enkele gevelroosters overbodig of verouderd
scheurvorming hardstenen traptrede tuindeur

103   118  122  
150

handhaven - fatsoeneren / vervangen / verwijderen 1 000

uitbreiding woonkamer - - - - woonkamer uitbreiden op bestaande 
fundering:
- bestaande kozijn + metselwerk slopen
- dakje aanbrengen
- nieuw kozijn aanbrengen (geen metselwerk)
- aansluitingen op het bestaande metselwerk

10 000
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Geïnspecteerde onderdelen
bouwdeel constatering foto's herstelmaatregel minimaal raming herstelmaatregel redelijk / volledig raming

DAK
Hellend dak
dakpannen en vorsten pannen: verouderd + vorstschade + uitgezakt

vorsten: verouderd + enkele los / specie verouderd
096  097  147  
173

waar nodig vervangen / schikken / herstellen 1 600 waar nodig pannen vervangen
alle pannen schikken
alle vorsten vervangen / opnieuw vastleggen

4 200

dakbeschot redelijke conditie
veel vuilophoping tengels

149 - - geheel schoonmaken
dakvlak controleren op houtrot
(in combinatie met bovenstaande bewerking)

800

dekspanen en windveren windveren: gedateerd
dekspanen: houtrot

174  159 geheel vervangen 800 geheel vervangen 800

loden aansluitingen gedateerd
plaatselijk ingescheurd

169  073  086 plaatselijk beter aankloppen
noodvoorziening mbt batuband

300 alle loodaansluitingen vervangen 1 000

zinkwerk goten dakgoten recent vervangen
kilkeper: spijkergaatjes in zink

155  066 gaatjes dichtzetten / klein herstel 200 gaatjes dichtzetten / klein herstel 200

zinkwerk dakkapel recent vervangen 160 - - - -
opgaand metselwerk topgevel losse stenen

pleisterlaag poreus, los en gescheurd
loodslabbe ontbreekt

164  165  167  
168

losse delen verwijderen en plaatselijk 
herstellen

800 losse delen verwijderen + loodslabbe 
aanbrengen + herstellen

1 200

dakgoot (hout) over algemeen: gedaateerd
verlenging dakgoot linkerzijde verrot

072  087  093  
100  155  156

verlengstuk vervangen 400 dakgoot verlengen traditioneel 800

dakkapellen voor- en linkerzijde: twee ramen verrot 073 reeds opgenomen bij "Gevels" - reeds opgenomen bij "Gevels" -
dakraam verouderd

lekkage gevoeling
032 geheel verwijderen en dakvlak aanhelen 300 geheel verwijderen en dakvlak aanhelen 300

schoorstenen rechts: slecht
links: redelijk / asbest afvoer

081  090  120 rechts: vervangen traditioneel 2 100 rechts: vervangen traditioneel 2 100

Plat dak
bitumineuze dakbedekking plat dak verouderd

craquelé
grind vast in dakbedekking
vervuild

158  171  172 waar nodig herstellen 200 geheel vervangen + isolatie 1 800

loden aansluitingen gedateerd
plaatselijk ingescheurd

172 plaatselijk beter aankloppen
noodvoorziening mbt batuband

200 alle loodaansluitingen vervangen 750

bitumineuze dakbedekking dakkapel redelijke status
plaatselijk blaasvorming

158 waar nodig herstellen 150 geheel vervangen + isolatie 600
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Geïnspecteerde onderdelen
bouwdeel constatering foto's herstelmaatregel minimaal raming herstelmaatregel redelijk / volledig raming

INTERIEUR
toilet gedateerd 066 handhaven - toilet compleet moderniseren (eenv) 1 700
wanden woonkamer vochtdoorslag? 055  056  060 nader onderzoeken 500 nader onderzoeken (herstel = PM) 500
badkamer gedateerd 007 kleine aanpassingen 1 000 badkamer compleet moderniseren (incl. 

sanitair) (eenv)
10 000

wanden en plafonds gedateerd 002   008  043   
064

handhaven - alle wanden schroten verwijderen (DHZ) en 
stucwerk wanden kamers (1e verd)
nieuwe kastwand meterkast (beg gr)

3 600

wanden en plafonds gedateerd - handhaven - alle wanden en plafonds sausen 4 000

kozijnen houtrot diverse stijlen + onderdorpels 001   045 slechte onderdelen vervangen 1 000 slechte onderdelen vervangen 1 000
houtwerk algemeen schilderwerk gedateerd 058 reinigen - alle houtwerk schilderen 7 000
houten balken houtworm (actief?) 027 DHZ behandelen 50 gehele zolder uitgassen 350
oude beluchting cv dakdoorvoeren = lekkagegevoelig 034 handhaven - verwijderen en dakvlak aanhelen 400
uitbouwtje achter gedateerd + veel vochtdoorslag 064  067 klein herstelwerk 500 geheel moderniseren 2 500
keuken gedateerd 048a handhaven - geheel moderniseren (incl. keukenmeubel) 

(eenv)
11 500

INSTALLATIES
elektra gedateerd en onvolledig

groepenkast voldoet niet aan huidige norm
009   042 1. kleine aanpassingen

2. groepenkast vervangen
1 500 gehele installatie vervangen (elektra+data+ 

cai)
8 000

inbraakalarm gedateerd
opbouw

044 handhaven - compleet moderniseren 2 000

waterleiding loden waterleiding (primair) 063 handhaven - gehele installatie (primair) vervangen (in 
combinatie met badkamer etc)

6 500

verwarming + mech ventilatie leidingwerk + radiatoren :gedateerd
koppelingen matig
plaatselijk corrosievorming
ketel: 1995 = gedateerd

015  028  031  
039  065  068

1. herstellen waar nodig 
2. onderhoudscontract / camaliteiten 
onderhoud

1 000 gehele installatie vervangen 13 000

BOUWPLAATSKOSTEN
onvoorzien 10% 3 100 12 500
BTW schilder- en stucwerk 6% 600 1 500
BTW 19% 5 800 24 500

TOTAAL 40 000 163 000
OPMERKINGEN
Er waren geen aanzichten beschikbaar, derhalve zijn de hoeveelheden ingeschat
De genoemde kosten zijn indicatief en dienen om inzicht te verkrijgen in de totale bouwkosten.
Stoffering (vloerbedekking + parket + gordijnen) NIET opgenomen
Hoogte van de genoemde bedragen is gebaseerd op uitvoering in één keer met de overige werkzaamheden.
Alle bedragen zijn afgerond op € 100. Het totaal bedrag is op € 1000 afgerond.
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001 002 007 008

009 013 015 018

019 027 028 031
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032 034 039 042

043 044 045 048a

053 055 056 058



Rotterdamseweg 108 te Zwijndrecht
januari 2008

pagina 3 van 7

060 063 064 065

066 068 072 073

077 078 081 082
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083 087 089 090

091 092 093 096

097 100 103 105
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110 115 117 118

120 122 123 125

127 128 132 133
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135 136 137 138

141 143 147 149

150 155 156 157
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158 159 160 164

165 167 168 169

171 172 173 174


