
Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2019).

91870-2 • VvE Westhoek - MJOP Light

Westersingel - MJOP Light
1234 Ab Spijkenisse

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.

Toelichting:



91870-2 • VvE Westhoek - MJOP Light
Westersingel - MJOP Light • Spijkenisse

Totaal2043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

01 Gevels

Gevelafwerking voegwerk (platvol) Rondom

3.3633.3634850,00 m2 2019Partieel vervangen gevelafwerking
voegwerk (platvol)

30.16630.16648314,00 m2 2037Vervangen gevelafwerking voegwerk
(platvol)

Gevelafwerking coating Rondom

5.3815.3811,00 pst 2019BeschadigingHerstellen stucwerk en
betonschades

38.91000000030.166000000000000000008.744

02 Balkons

Balkon- galerij privacyscherm
hardglas in aluminium (gemoffeld)

Achtergevel

6.9176.917488,00 st 2037Vervangen balkon- galerij
privacyscherm hardglas in
aluminium (gemoffeld)

6.9170000006.917000000000000000000

03 Buitenkozijnen

Garagedeur Voorgevel

83.14283.1422426,00 st 2040Vervangen gevelkozijn garagedeur

83.14200083.142000000000000000000000

05 Daken

Dakbedekking bitumen (geballast) Hoog dak

1.0761.0761,00 pst 2019Kleine gebreken loodslabben
en afdekkappen

Klein herstel lood en afdekkappen

100.609100.60948763,00 m2 2036Vervangen dakbedekking bitumen
(geballast)

4.8274.827552,00 m2 2019Aangroei mos, algenReinigen/behandelen grint

Dakbedekking bitumen (geballast) Laag dak

1.0761.0761,00 pst 2019Kleine gebreken loodslabben
en afdekkappen

Klein herstel lood en afdekkappen

100.609100.60948763,00 m2 2036Vervangen dakbedekking bitumen
(geballast)

4.8274.827552,00 m2 2019Aangroei mos, algenReinigen/behandelen grint

213.0240000000201.218000000000000000011.806

09 Buitenschilderwerk

Buitenschilderwerk garagedeur
(dekkend)

Voorgevel

25.8227.6476.7906.0305.3546127,00 m2 2022Groot schilderwerk garagedeur
(dekkend)

Buitenschilderwerk vloerafwerking
beton coating (dekkend)

Voorgevel

2.0182.0181,00 pst 2019Elasticiteit onvoldoendePartieel herstellen dilatatievoegen

49.66749.66718476,00 m2 2028Vervangen vloerafwerking beton
coating (dekkend)

6.7236.72377,00 m2 2019Vervangen vloerafwerking beton
coating - bovenste etage hoogbouw
(dekkend)

Buitenschilderwerk constructie beton
(dekkend)

Voorgevel

12.3616.9125.45012153,00 m2 2028Groot buitenschilderwerk
balkonconstructie beton (dekkend)

Buitenschilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Voorgevel

26.25726.257484,00 m2 2022BarstenGroot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

87.92832.85229.17225.9046484,00 m2 2028Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Buitenschilderwerk metaal (dekkend) Achtergevel

13.72213.722204,00 m2 2019AfbladderenGroot schilderwerk balkon- galerij-
traphek spijlen metaal (dekkend)

34.58019.33515.24512204,00 m2 2031Groot schilderwerk balkon- galerij-
traphek spijlen metaal (dekkend)

259.07719.3350047.4110000035.9620015.2450087.0500000031.6110022.463

22 Vloeren

Vloerafwerking tegelwerk Inpandig

10.38810.3884845,00 m2 2035Vervangen vloerafwerking tegelwerk
(keramisch)

10.3880000000010.3880000000000000000

26 Inrichting

Postkasten Inpandig

10.15710.1573655,00 stk 2035Vervangen postkasten metaal
(gemoffeld) in standaard kleur

10.1570000000010.1570000000000000000

29 Binnenschilderwerk

Binnenschilderwerk binnenkozijn
hout (dekkend)

Inpandig

16.6819.3277.35412177,00 m2 2028Groot schilderwerk kozijn incl ra(a)m
(en) hout (dekkend)

Binnenschilderwerk metaal
(dekkend)

Inpandig

10.3675.7964.57012110,00 m1 2028Groot schilderwerk traphek spijlen
metaal (dekkend)

27.04800015.1230000000000011.924000000000
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Totaal2043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd
27.04800015.1230000000000011.924000000000

41 Klimaatinstallaties

Verwarmings-installatie centrale
verwarming (collectief)

Technische ruimte

64.07264.072242,00 stk 20231.1.3 Ketel vervangen (<600kW)

64.0720000000000000000000064.0720000

44 Elektrische-installaties

Elektra armaturen binnenlamp
(energiezuinig)

Interieur

2.9731.6621.3111212,00 stk 2023Vervangen armaturen binnenlamp
(energiezuinig)

3.5741.039960819757412,00 stk 2027Vervangen accu's noodarmaturen
armaturen (energiezuinig)

Huistelefoon-installatie (door
videofoon)

Interieur Hoofdentree en
woningen

5.5003.1822.318161,00 stk 2026Vervangen bellenplateau incl camera

44.36725.66918.6981655,00 stk 2026Vervangen huistelefooninstallatie

56.4131.03928.851009600001.66200081900075721.016001.3110000

45 Transportvoorziening

Personenlift (tractie) Interieur Liftinstallatie

54.88754.887301,00 st 2020Groot onderhoud Lift

27.70227.702301,00 st 2035Klein onderhoud lift

82.5890000000027.7020000000000000054.8870

46 Beveiligingsinstallaties

Brandpreventie droge blusleiding Inpandig

1.02315614713913112311610910331,00 stk 2020Reviseren aansluitpunt droge
blusleiding - reservering

5.11578073569365361557954651535,00 stk 2020Reviseren voedingspunt droge
blusleiding - reservering

6.13800936008820083100783007380069500655006170

857.87420.37328.851936145.67696088237.083201.21850.74035.962078316.064073898.97475721.7110066.03731.611055.50543.013Totaal object
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