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Voorwoord

In 2009 verscheen de eerste uitgave van het Handboek RgdBOEI-inspecties. Het handboek schrijft een 
inspectiesystematiek voor die een trendbreuk betekent met de sterk versnipperde inspectiepraktijk uit het 
verleden. Maar met de eerste uitgave van het Handboek is het laatste woord over RgdBOEI niet gezegd. 
Integendeel, de inzichten van destijds zijn niet stil blijven staan. Nieuwe ideeën voor het handboek zijn 
ontstaan uit de talrijke interne discussies en consultaties met externe deskundigen. Ook de ervaringen die 
in de praktijk met het handboek zijn opgedaan, vormden uiteraard een belangrijke bron van nieuwe 
inzichten. Via voortdurende toetsing aan de praktijk en nieuwe wet- en regelgeving moet het handboek een 
betrouwbare, toegankelijke en actuele leidraad bieden voor integrale  inspecties. Na ruim twee jaar kan de 
eerste uitgave van het handboek vervangen worden door deze volledig herziene uitgave.

Belangrijke  aanpassingen/verbeteringen in deze uitgave van het handboek zijn o.a.:
-  De mate van brandveiligheid wordt niet langer aangeduid in zes brandklassen maar conform de (concept) 

NEN 6059 deel 2 uitgedrukt in zes conditieniveaus;
- Inspecties van Monumenten zijn in het handboek geïntegreerd opgenomen;
- Voor elektrotechniek maakt de NEN 3140/3840- inspectie deel uit van de RgdBOEI-systematiek;
- De regels voor de toepassing van de zogenoemde ‘vangnetconstructie’ (conditiebepaling op basis van 

veroudering) zijn aangescherpt;
-  Het referentiekader voor het RgdBOEI-thema ‘Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving’ is gewij-

zigd.   

Een compleet overzicht van de wijzigingen is opgenomen in bijlage 4, van deel 1 van dit handboek. 

De opzet van het handboek in drie delen is gelijk gebleven. Commentaar van lezers op deze uitgave van het 
handboek stellen we zeer op prijs. Deze kunt u kenbaar maken via het mail-adres: ronald.kollaard@rgd.
minbzk.nl.

ing. Ronald Kollaard  
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1. Inleiding

Deel 1 van het Handboek RgdBOEI® beschrijft een inspectiemethodiek voor het objectief en integraal 
beoordelen van de technische staat van elementen en ruimten. Deel 2 van het handboek geeft antwoord op 
de vraag hoe de inspecteur elementen en ruimten voor de thema’s Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en 
Inzicht in het voldoen aan wet-en regelgeving moet inventariseren en inspecteren. Voor het thema 
onderhoud wordt afzonderlijk aandacht besteed aan monumentale elementen en ruimten.
Deel 2 is disciplinespeciek. Dit deel (2a) is van toepassing op Bouwkunde.

Hoofdstuk 2 beschrijft een vast format van aanwijzingen voor het inspecteren en beoordelen van verzame-
lingen elementen en ruimten uit respectievelijk de Standaard Elementen Lijst (SEL) en de Standaard 
Ruimten Lijst (SRL). In deel 1, hoofdstuk 8 van het handboek staat nadere uitleg over de SEL en de SRL. Meer 
achtergrondinformatie over beide lijsten treft u bijlage 4 en bijlage 5 van het handboek deel 1.
 
In de vervolghoofdstukken wordt het vaste format van aanwijzingen toegepast op verzamelingen van 
bouwkundige elementen (hoofdstuk 3 en 4) en de daarbij behorende ruimten (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 
en 7 bevatten de SEL en de SRL.
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2. Format van aanwijzingen voor  het beschrijven en  
 inspecteren van elementen en ruimten

2.1	 Inleiding

De aanwijzingen voor het beschrijven, inspecteren en beoordelen van elementen en ruimten 
Transporttechniek staan in een vast format. In dit hoofdstuk wordt het gehanteerde format nader toege-
licht. In de slotparagraaf (2.4) vermelden we de gangbare hulpmiddelen voor een grondige inspectie.

2.2	 Het	beschrijven	en	inspecteren	van	elementen

Voor het beschrijven en inspecteren van elementen gaan we uit van verzamelingen van elementen die 
gerekend worden tot eenzelfde proces (deel 1, bijlage 4). In de boomstructuur van de SEL staan de gemeen-
schappelijke kenmerken van de elementverzamelingen in de groene regels, de te beschrijven elementen in 
de witte regels en de specificaties in de gele regels (zie tabel 2.1). 
Van klein naar groot delen verzamelingen elementen 
- dezelfde functie, bijv. constructie, afwerkingen, uitrusting etc., 
- hetzelfde proces, bijv. terreinen, onderbouw, omhulling, etc. of
- dezelfde bouwbesluit-pijler, bijv. veiligheid, bruikbaarheid etc..

Terreinen
afwerkingen

Terreinafwerkingen
Verharding
Verharding klinkers
Verharding tegels
Verharding asfalt
Verharding kunstgras
Verharding gravel
Verharding diversen
Beplanting
Waterpartij
Keerwand/balustrade
Pergola

uitrusting
Opstallen
Opstal
Opstallen diversen
Stalling
Berging
Nutsstation
Portiersloge
Terreininrichting bijzonder
Omheiningen/schuttingen
Schuttingen
Schuttingen, hout
Schuttingen, diversen
Muren
Muur,keerwanden metselwerk
Muur, keerwanden beton
Muur, keerwanden diversen
Terreinmeubilair
Vlaggemasten
Terrein meubilair diversen

Bruikbaarheid
 

Tabel	2.1:	Boomstructuur	van	de	SEL	in	groene	regels	(processen,	functies),	witte	regels	(elementen)	en	gele	regels	(specificaties)
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Voor het beschrijven van een verzameling elementen gelden de volgende drie aanwijzigingen:  

1.	 Overzicht	van	de	elementen
 Maak een opsomming van uit de boomstructuur van de SEL in de ‘witte’ regels. Deze elementen worden 

geordend naar functies en processen, ofwel naar de bovenliggende groene velden. 

2.	Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening
 Definieer de elementen en geef aan wat wel en niet tot de elementen wordt gerekend.

3.	 Registratiemethode
 Vermeld in kolomvorm de meetmethode en annotaties bij de elementen. Vereenvoudig zodoende het 

zoekwerk. 
 Specificeer elementen van historische waarde in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie.

Om het integrale karakter van de aanpak goed tot uiting te laten komen worden de relevante inspectiepun-
ten en gebreken (zie punt 4 en 5 hierna) voor elk BOEI-thema (brandveiligheid, onderhoud, energie en 
inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving) opgesomd. (Bij gevolg kan tussen de opsommingen per 
thema hier en daar wat overlap ontstaan.)

Voor het inspecteren van de beschreven verzameling van elementen zijn de volgende aanwijzingen van 
toepassing:

4.	Relevante	inspectiepunten
 Maak gebruik van de vermelde relevante inspectiepunten.
	 N.B.:	De	vermelde	inspectiepunten	zijn	niet	voor	elke	situatie	uitputtend.	Er	kunnen	inspectiepunten	relevant	zijn	die	hier	niet	

staan	vermeld!
 
5.	 Gebreken	of	tekortkomingen	aan	/van	elementen	per	BOEI-thema
 Gebreken/tekortkomingen worden in de regel toegeschreven aan elementen. Alleen in die gevallen 

waarin gebreken niet aan elementen kunnen worden toegeschreven, schrijven we ze toe aan de betref-
fende ruimten.

 Ga voor het thema Brandveiligheid naar analogie van de NEN 2767-2 uit van de onderverdeling in ernstige
 gebreken, serieuze gebreken en geringe gebreken. Koppel aan de gebreken het risico voor de 

brandveiligheid.
 Het risico wordt bepaald door:
 - het belang van het gebrek voor de brandveiligheid. Hiervoor is er het begrip “Brandveiligheidsrisico” 
  geïntroduceerd, dat tot doel heeft de inspecteur die rondloopt in een object, te ondersteunen met het 
  krijgen van meer gevoel waarom hij/zij bepaalde gebreken/ tekortkomingen moet inventariseren  

 vanuit het thema Brandveiligheid
 - de zekerheid van het inspectieoordeel 
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot of klein/ frequent of  

 sporadisch).

 Ga voor het thema Onderhoud naar analogie van de NEN 2767-2 uit van de onderverdeling in ernstige 
gebreken, serieuze gebreken en geringe gebreken. Koppelaan de gebreken de belangrijkheid van het 
gebrek/de tekortkoming, wat afhankelijk is van:

 - het belang van de maatregel
 - de zekerheid van het inspectieoordeel, en
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot en klein).
 N.B.:	De	gebrekencodering	volgens	de	NEN	2767-2	blijft	achterwege.	De	gebrekenoverzichten	voor	het	thema	Onderhoud	zijn	

wel	in	overeenstemming	gebracht	met	de	terminologie	van	de	NEN	2767-2,	‘werking	primair’,	‘constructief	primair’	enz.
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 Rubriceer de tekortkomingen voor het thema Energie volgens de E-tabel in bijlage 3, deel 1 van het 
Handboek RgdBOEI®-inspecties.

 Baseer tekortkomingen voor het thema	Inzicht	in	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving	op administratieve zaken 
(logboeken, certificaten, tekeningen en dergelijke). Zie handboek deel 1 hoofdstuk 6.

6.	Genormeerde	conditieomschrijvingen
 Beoordeel de verzameling van elementen ten slotte aan de hand van de genormeerde conditieomschrij-

vingen op zes niveaus: uitstekend (1), goed (2), redelijk (3), matig (4), slecht (5) en zeer slecht (6). Elk 
conditieniveau wordt op zijn beurt opgesplitst in subrubrieken zoals: “werking/constructief”, “materiaal” 
en “basiskwaliteit”. 

 
N.B.:	Om	pragmatische	redenen	worden	gegevens	over	vervangings-	en/of	onderhoudscycli	op	basis	van	theoretische	levensduur	
in	een	apart	hoofdstuk	(hoofdstuk	4)	gepresenteerd.	Inhoudelijke	informatie	over	actuele	wet-	en	regelgeving	laten	we	in	dit	deel	
van	het	handboek	achterwege.	Wel	worden	er	bij	elk	element	algemene	conditieomschrijvingen	beschreven	(zie	punt	6	van	elk	
element).

2.3	 Het	beschrijven	en	inspecteren	van	ruimten	

Ten behoeve van de inventarisatie wordt een verzameling ruimten beschreven aan de hand van de volgende 
drie punten:  

1.		Overzicht	van	de	ruimten
 Maak een overzicht van de ruimten waar de inspectie zich op richt. Het gaat dan om ruimten die 

benoemd zijn in het Bouwbesluit.

2.		Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening
 Definieer de betrokken ruimten en baken ze af. Wat hoort er bij en wat niet?

3.	 Registratiemethode
 Vermeld in kolomvorm de meetmethode en annotaties bij de betreffende ruimten. Vereenvoudig 

zodoende het zoekwerk. 
 Specificeer ruimten van historische waarde in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie.

Om het integrale karakter van de aanpak goed tot uiting te laten komen worden de relevante inspectiepun-
ten en de gebreken (zie de volgende punten 4 en 5) voor elk BOEI-thema (brandveiligheid, onderhoud, 
energie en inzicht in de wet- en regelgeving) opgesomd. Bij gevolg kan er hier en daar overlap ontstaan 
tussen de opsommingen per BOEI-thema.

Ten behoeve van de inspectie gelden voor ruimten de volgende aanwijzingen:

4.	Relevante	inspectiepunten
 Maak gebruik van de relevante inspectiepunten. Wees alert op aantasting gevoelige plaatsen, kwetsbare 

delen etc.
N.B.:	De	vermelde	inspectiepunten	zijn	niet	voor	elke	situatie	uitputtend.	Er	kunnen	inspectiepunten	relevant	zijn	die	hier	niet	
staan	vermeld.	

5.	 Gebreken/tekortkomingen	aan/van	ruimten	per	BOEI-thema
 Gebreken/tekortkomingen worden in de regel toegeschreven aan elementen. Alleen in die gevallen 

waarin gebreken niet aan elementen kunnen worden toegeschreven, schrijven we ze toe aan de betref-
fende ruimten. 

 Ga voor het thema Brandveiligheid naar analogie van de NEN 2767-2 onderverdeling in ernstige gebreken, 
serieuze gebreken en geringe gebreken. Koppel aan de gebreken het risico voor de brandveiligheid.
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 Het risico wordt bepaald door:
 - het belang van het gebrek voor de brandveiligheid. Hiervoor is er het begrip “Brandveiligheidsrisico”  

 geïntroduceerd, dat tot doel heeft de inspecteur die rondloopt in een object, te ondersteunen met het  
 krijgen van meer gevoel waarom hij/zij bepaalde gebreken/ tekortkomingen moet inventariseren  
 vanuit het thema Brandveiligheid;

 - de zekerheid van het inspectieoordeel; 
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot of klein/ frequent of  

 sporadisch).

 Ga voor het thema Onderhoud uit van de onderverdeling in ernstige gebreken, serieuze gebreken en 
geringe gebreken.Koppel hieraan de belangrijkheid van het gebrek/de tekortkoming, wat afhankelijk is 
van:

 - het belang van de maatregel
 - de zekerheid van het inspectieoordeel, en
 - de mate van afwijking (deze laatste zeer ruw met alleen de alternatieven groot en klein).

 Rubriceer de tekortkomingen voor het thema Energie per ruimte conform de bijlage van handboek 
RgdBOEI® -inspecties deel 1, bijlage 3 (de E-tabel).

 Baseer de tekortkomingen voor het thema Inzicht	in	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving op controle van admini-
stratieve zaken (logboeken, certificaten, tekeningen en dergelijke). 

6.	Genormeerde	conditiebeschrijvingen
 Beoordeel elke beschreven ruimte op basis van de genormeerde conditiebeschrijvingen op zes niveaus: 

uitstekend (1), goed (2), redelijk (3), matig (4), slecht (5) en zeer slecht (6). 
 
2.4		Gangbare	hulpmiddelen

Voor het vaststellen van de bouwkundige gebreken kunnen de volgende (meet)instrumenten een hulpmid-
del zijn:
- klein handgereedschap
- zaklamp
- digitale afstandsmeter
- rolbandmaat (10m)
- waterpas
- kompas
- verrekijker
- spiegel
- scheurenloep/scheurenkaart
- glasdiktemeter
- zakmes/priem
- hamer
- digitale fotocamera
- ladder (opvouwbaar)

Beperkt	specialistisch
- accuboormachine
- endoscoop
- verflaagdiktemeter
- vochtmeter
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3 Bouwkunde

3.1 Terreinen
 
1.		 Overzicht	van	de	elementen

In handboek RgdBOEI deel 1 Algemeen paragraaf 8.3.1 wordt een toelichting gegeven op 
´terreinen´en´opstallen´. Opname van verscheidene aangegeven terreinelementen is per object  
afhankelijk van de verdeling van de beheertaken tussen eigenaar en gebruiker.

Uitrusting
 Opstallen (902000)
 Omheiningen / schuttingen (903000)
 Terreinmeubilair (907000)
 (Keer)muren /Wallen (903100) 
 Drainage (901000)

Afwerking
 Terreinafwerkingen (Verharding) incl. grasveld, beplantingen,waterpartijen etc. (904000) 

	 	 	
Omgeving	van	historische	waarde	bij	kasteel	en	ruine

   
2.		 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening	

Tot ‘Terrein’ worden alle elementen gerekend die deel uitmaken van de buitenruimte en behoren tot een 
gebouw c.q. complex. 
 
Uitrusting

Opstallen
Bedoeld worden ondergeschikte gebouwtjes of bouwwerken zoals een fietsenstalling, berging, garage, 
theehuisje, kapelletje, pergola, nutsstation (niet van energiebedrijven), portiersloge, bruggen, kunstvoor-
werpen, bunkers, kazematten en andere grondgedekte bomvrije onderkomens. In het algemeen zijn het 
gebouwtjes die soms onder een specifiek gebouwnummer behoren tot een groter gebouw op het terrein. 
Een opstal wordt in het algemeen gekarakteriseerd door een dak. Wanden kunnen evenals een construc-
tieve vloer (betonvloer, klinkervloer o.i.d.) volledig ontbreken. 

Brug
Bedoeld wordt een beweegbare, een vaste of een drijvende (oever)verbinding inclusief landhoofden voor 
het verkeer tussen twee punten, die door water of anderszins gescheiden zijn. 
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Brug	ter	plaatse	van	Kasteel	Slangenburg	(1621)	in	Doetinchem

Als de wanden van een opstal geïntegreerd zijn met een erfafscheiding dan worden deze gemeenschappe-
lijke wanden tot de opstal gerekend. In geval de wanden geïntegreerd zijn met de gevels van het feitelijke 
gebouw dan worden de wanden tot het feitelijke gebouw gerekend. Indien de vloer van een opstal 
geïntegreerd is met de terreinbestrating, bijvoorbeeld doorlopende tegelbestrating of klinkerbestrating 
zoals bij poorten, dan wordt de vloer tot de terreinbestrating gerekend.
 
Als het dak van een opstal geïntegreerd is met het dak van het feitelijke gebouw, dan wordt het dak inclusief 
zijn draagconstructie van wanden en / of kolommen tot het feitelijke gebouw gerekend. Indien een aan- of 
ingebouwde ruimte voor fietsenstalling, berging, garage, theehuisje, kapelletje qua architectuur, detaille-
ring of  materiaalgebruik e.d. volledig geïntegreerd is met het feitelijke gebouw, dan worden deze ruimten 
en zijn onderdelen volledig tot het feitelijke gebouw gerekend (geen opstal).
 
Buiten beschouwing blijven:
- technische installaties in/aan de opstallen (verlichting, beveiliging e.d.), deze worden opgenomen op 

basis van het handboek Elektrotechniek. 
- opstallen van energiebedrijven, gasmeterstations e.d.
  
Omheiningen	/	schuttingen
Bedoeld worden 
- alle vormen van bouwkundige scheidingen tussen twee aan elkaar grenzende terreinen/erven, of 

terreingedeelten, variërend van een afpaling met een enkele verzinkte draad over de paalkoppen tot 
hekwerken of tuinmuren met penanten, beelden, afdekkers e.d. van enkele meters hoog.

- terreintoegangen waaronder (schuif-)poorten, segmenthefdeuren, rol- en vouwhekken en slagbomen 
welke niet zijn voorzien van elektrische aandrijving.

    

Buiten beschouwing blijven:
- technische installaties zoals speedgatedeuren en elektrische slagbomen.
- scheidingen die onderdeel uitmaken van een elektronisch beveiligingssysteem,  

zoals bij penitentiaire inrichtingen.
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Terreinmeubilair	
Bedoeld worden banken, tafels, vlaggenmasten,  afvalbakken, nutskasten, op  
zichzelf staande beelden, rozenboogconstructies van historische waarde,  
paaltjes, kanonnen, waterpompen, (erf )grenspalen of –stenen.  

(Keer)	Muren
Bedoeld worden grondkerende wanden en muren (van bijvoorbeeld bastions) om de druk van een hoger 
gelegen bodem te weerstaan. De wand is dus aan één zijde zichtbaar, de andere zijde wordt door grond of 
iets dergelijks bedekt.

	

Wal
Een wal (van bijvoorbeeld een bastion) is een hoge, lange,  soms van een borstwering voorziene, kunstma-
tig aangelegde damvormige/dijkvormige aarden of stenen ophoging rond een versterking, verdedigings-
werk, vesting, kasteel of stad.

      

Waterkering	(Kademuren,	beschoeiingen	en	beren)
Bedoeld wordt het verticale gedeelte/de wandconstructie van een kade, opgebouwd uit een muur van 
gemetselde stenen of gestort beton met waterkering als functie of constructies die een oever of waterkant 
beschermen tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar 
brengen. 
Een beer is een gemetselde waterkering/dam in een (vesting)gracht met als functie de scheiding respectieve-
lijk regulering van de waterstand, eventueel door middel van een sluis (duiker en schuiven). Soms inwendig 
voorzien van een gang (en schietgaten) voor het doorlaten van personeel bij terugtrekken in de vesting of 
voor een uitval. Meestal voorzien van een “monnik”, om het te voet oversteken van de gracht via de beer te 
voorkomen.
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Drainage
Bedoeld worden (ondergrondse) drainagebuizen om de bodem kunstmatig te ontwateren (afvoer van 
overtollig grondwater), ofwel het grondwaterpeil te verlagen. Hieronder worden ook de kolken, putten en 
putdeksels opgenomen

Afwerking

Terreinafwerkingen
Terreinafwerkingen
Bedoeld worden alle vormen van terreinverhardingen inclusief taluds, zoals bestrating, trottoir, wandelpad, 
weg, (water)goot van (straat)klinkers, tegels, asfalt, kunstgras, gravel, beton(straatstenen/-tegels)verhardin-
gen, natuursteenplaten, e.d.

Grasveld
Bedoeld worden grasveld, grasverharding, gazon, grassportveld, kruidachtige, heideachtige en rietvegetatie, 
bermen en (aarden) taluds.

Bomen
Bedoeld worden vrijstaande bomen, een groep of een laan bomen of een bos.

Beplantingsvak
Bedoeld worden hagen, berceaus (een loofgang van heggen) heesters, klim- en leiplanten, struiken, 
landschappelijke beplanting, plantenbakken, struikrozen en kruidachtige gewassen.

   
Omgeving	van	historische	waarde	bij	paleis	het	Loo	(…)

Waterpartij	
Bedoeld worden vijvers, watergangen, cascades, grachten, sloten, boezems, vaarten en fonteinen.
  

		 		
Gracht	ter	plaatse	van	Kasteel	 Element	van	historische	waarde

Slangenburg	(1621)	 bij	Binnenhof,	Cuypersfontein	(…)
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3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Opstallen - open opstallen: in m2 
geprojecteerd dakopper-
vlak 
- gesloten opstallen: in m2 
bebouwd oppervlak 
De verschillende aanwezige 
opstallen uitsplitsen door 
gebruik te maken van 
meervoudige inventarisa-
tieregels (zie paragraaf 
5.3.3 in deel 1 Algemeen).

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* De vormgeving;
* Toegepaste materialen en hoeveelheden;
* Toegepaste beschermlaag:
* Functie;
Soort afwerking indien aanwezig;
* Opstallen met een monumentaal karakter moeten nader gespecifi-

ceerd worden in dak, muur, vloermaterialen, gevelopeningen en 
afwerklagen. Open opstallen specificeren in staanders, liggers, ruiters 
en schoren.

	 Afbeelding	1:	geprojecteerd	dakoppervlak	(inclusief	overstek)

Omheiningen /
schuttingen

- in m1 in de lijn van de 
grondslag gemeten;  als 
extra dient de hoogte in m1 
aangegeven te worden.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op::
* Toegepaste materialen; 
* Toegepaste beschermlaag of verguldsel;
* Constructies en hoeveelheden;
* Plaatsbepaling;
* Voorzien van penanten, beelden, afdekkers inclusief vermelding van 

materiaal ;
* Van historische waarde;
* Nog in gebruik;

Terreinmeubilair in stuks * Materiaalgebruik;
* Toegepaste beschermlaag
* Afmetingen van onderdelen; hoogte van de vlaggenmast;
* Van historische waarde;
* Nog in gebruik;

(Keer)muren - in m1 in de lijn van de 
grondslag gemeten;  als 
extra dient de hoogte in m1 
aangegeven te worden.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen constructies en hoeveelheden;
* Hoogte en dikte in m1

* Plaatsbepaling;
Soort afwerking indien aanwezig; 
* Voorzien van bijzondere/ bedreigde korstmossen/ planten (locatie 

vermelden);
* Van historische waarde;

Wal - in m2 gemeten in een 
horizontaal vlak; voor 
taluds wordt dus niet 
gecorrigeerd

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen constructies en hoeveelheden;
* Hoogte en dikte in m1

* Plaatsbepaling;
Soort afwerking indien aanwezig; 
* Voorzien van bijzondere/ bedreigde korstmossen/ planten (locatie 

vermelden)
* Van historische waarde



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 15 

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Kademuren, 
beschoeiingen en beren

- in m1. Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen;
* Hoogte en dikte in m1
* Voorzien van:
* Bekledingsmuur
* Bijzondere/bedreigde korstmossen/planten (locatie vermelden)
* Bomen (locatie vermelden)
* Van historische waarde

Drainage - in m1 Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen;

Terreinafwerking/
Verharding

- in m2 gemeten in een 
horizontaal vlak; voor 
taluds e.d. wordt dus niet 
gecorrigeerd.

* Omvang van taluds e.d.;
* Talud </> 1:3
* Informatie over waterpartijen lopen, vijvers e.d. indien relevant; 
* Alle vormen van terreinverharding, zoals:
  - klinkers
  - (beton)tegels
  - asfalt
  - kunstgras
  - gravel
  - etc.

Grasveld - in m2 gemeten in een 
horizontaal vlak; voor 
taluds wordt dus niet 
gecorrigeerd.

* Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Talud </> 1:3

Bomen Vrijstaande in stuks
Bos in m2

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Standplaats (gras, verharding, bak)
* Ooppervlak boomspiegel
* (gemiddelde) Boomhoogte
* Van historische waarde

Beplantingsvak - in m2 gemeten in een 
horizontaal vlak; voor 
taluds wordt dus niet 
gecorrigeerd.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Hoogte heg >/< 2meter
* Van historische waarde

Waterpartij - in m2 gemeten
De verschillende aanwezige 
waterpartijen uitsplitsen 
door gebruik te maken van 
meervoudige inventarisa-
tieregels (zie paragraaf 
5.3.3 in deel 1 Algemeen) 

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Waterdiepte </ > 50 cm
* Voorzien van fontein met uitgebreide omschrijving daarvan 

Brug - in m2 gemeten in een 
horizontaal vlak

* Materiaalgebruik;
* Scharnierende delen
* Van historische waarde
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4.	 Relevante	inspectiepunten

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden:

BRAND:
De functie om de brandweer in de gelegenheid te stellen een brand effectief te kunnen bestrijden moet een
gebouw bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

Relevante	inspectiepunten
• Een verbindingsweg moet over de voorgeschreven breedte en hoogte vrijgehouden worden van obstakels
• Een opstelplaats moet over de voorgeschreven breedte en hoogte vrijgehouden worden van obstakels
• Hekwerken die een verbindingsweg of opstelplaats afsluiten moeten snel en gemakkelijk geopend 

kunnen worden

De functie om de brandweer in de gelegenheid te stellen een brand effectief te kunnen bestrijden moeten
brandkranen en bluswaterwinplaatsen onbeperkt toegankelijk zijn.
Relevante	inspectiepunten
• Brandkranen en bluswaterwinplaatsen moeten bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen
 - Geparkeerde auto’s op de brandkraan afwezig
 - Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen nabij brandkraan
 - Obstakels op brandkraan of opstelplaatsen afwezig
• Brandkranen en bluswaterwinplaatsen moeten onderhouden worden
 - Brandkraan moet goed functioneren
 - Snoeien van begroeiing rondom brandkraan of waterwinplaats
• Aanwezigheid van een logboek

• Indien, tijdens verblijf van mensen, er hekken aanwezig zijn die de ontvluchting kunnen belemmeren, 
draaien deze dan met de vluchtrichting mee of zijn deze vastgezet?

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• De grondslag aansluitend op gebouwen;
• Laag gelegen terreindelen c.q. terreindelen met plasvorming;
• Terreindelen met slecht florerende beplanting;

• De toestand en het functioneren van eventuele poorten, deuren, e.d.;
• De loodrechtstand van de erfafscheiding c.q. zettingverschijnselen;
• Plaatsen met zware verkeersbelasting;
• In- en uitritten, toegangen van het gebouw, opstallen;
• Aansluitingen op bebouwingen;
 
• Aansluitingen rondom trottoirkolken;
• Afschot, plaatsen met plasvorming;
• Rondom boomvoeten;
• Eventuele deuren/toegangen;
 
• Toestand van het dak;
• Toestand van de vloer/bestrating;
• Verankeringen/bevestigingen tegen opwaaien van dakconstructie/-beplating.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 17 

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Obstakels die de toegankelijksprestatie van een object beinvloeden/beperken
 
5.		 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken
• Het hekwerk is niet te openen.
• Er is geen verbindingsweg aanwezig.
• De verbindingsweg heeft geen minimale vrije hoogte van 4,2 m.
• De verbindingsweg heeft geen minimale vrije breedte van 4,5 m waarvan minimaal 3,25 m verhard is.
• Er kan vanaf de opstelplaats geen doeltreffende verbinding met een bluswatervoorziening worden 

gemaakt.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken
• Het hekwerk is gemakkelijk te openen maar draait tegen de vluchtrichting in.
• De verbindingsweg heeft een minimale vrije breedte van 4,5 m maar daarvan is minder dan 3,25 m 

verhard.
• De opstelplaats voor brandweerauto’s is aanwezig maar niet vrijgehouden.
• De opstelplaats voor brandweerauto’s is noodzakelijk maar niet aanwezig.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
• De inzet van de brandweer wordt belemmerd.

Geringe	gebreken
• Het hekwerk is niet gemakkelijk of snel te openen.
• Het hekwerk is niet in geopende stand vastgezet.

Brandveiligheidsrisico’s	geringe	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

  
Afgescheurde	schil	metselwerk

Ernstige	gebreken
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Werking	primair
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Lekkage: intensiteit eindstadium
• Afgescheurde schil metselwerk (bekledingsmuur) : intensiteit eindstadium
• Ongecontroleerde waterlopen in metselwerk van kademuren

Constructief	primair
• Scheuren constructief: intensiteit eindstadium
• Verankering, manco: intensiteit eindstadium
• Wapening, manco: intensiteit eindstadium
• Microstabliteit (hangende stenen zonder ondersteuning): intensiteit eindstadium
•  Stijfheid, stabiliteit onvoldoende

Materiaalintrinsiek
• Breuk: intensiteit eindstadium
• Carbonatatie: intensiteit eindstadium
• Corrosie
• Houtrot: intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Materiaaltoepassing foutief

Serieuze	gebreken

Werking	secundair
• Afschot foutief

Constructief	secundair
• Deformatie, scheefstand
• Doorbuiging, uitbuiken/uitbollen
• Ontbrekende (onder)delen: intensiteit eindstadium
• Scheuren niet constructief: intensiteit eindstadium
• Sterkteverschillen (door onjuiste uitvoering/herstel),  
 fragmentatie/ falen individuele (bak)stenen (door kwaliteitsverschillen)
• Verzakking niet constructief

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren: intensiteit eindstadium
• Afschilferen, loszitten: intensiteit eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium 

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Dilatatie niet intact
• Materiaaltoepassing foutief

Geringe	gebreken

Afwerking
• Aangroei: mos, algen (tenzij het bij keermuren zorgt voor natuurlijke hydrofobering)
• Wortelgroei/ingegroeid wortelpakket/zaailingen: intensiteit eindstadium
• Graffiti, bekladding, beplakking
• Vuil, aanslag, verkleuring, minerale afzetting (door uittredend water) op het metselwerkoppervlak,  
 uitspoeling van ijzersporen uit de grond of kalk uit het metselwerk
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Uitspoeling	van	ijzersporen	 Lekwater

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bevestiging secundair, manco
• Subelementen, manco
• Zwerf-/drijfafval/uitwerpselen/ zinkvuil
• Belemmering vrije doorgang (door kroon van de boom)
• Kale plekken in het gras 
• Onkruid

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Obstakels (zoals containers) die looproute blokkeren
• Verzakkingen in de looproute

6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen	

Conditieomschrijving	opstallen

BRAND:
•  (voorlopig) Niet van toepassing

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
In gesloten opstallen die juist zijn geconstrueerd om een droge binnenruimte te verkrijgen mag geen 
lekkage, vochtoptrek of vochtdoorslag voorkomen als gevolg van gebreken in de constructie van de opstal 
of veroudering van materialen. Bij open opstallen mogen zich in dakbedekking, dakplaten en dergelijke 
geen lekkages voordoen, die worden veroorzaakt door veroudering van materialen. Lichte lekkages, als 
gevolg van calamiteiten, vandalisme etc. worden incidenteel aangetroffen.

Materiaal
Aan de constructieve delen (wand, vloer, dak, kolomconstructies, kozijnwerk) is materiaalaantasting in de 
vorm van houtrot en corrosie niet opgetreden. Incidenteel komen dit soort aantastingen wel voor aan 
betimmeringen, beplatingen, dakbedekkingen en vloerafwerkingen.
Zettingverschijnselen mogen niet optreden. Het geheel, zowel de constructieve delen als de afwerklagen, 
vertoont plaatselijk tot regelmatig beginnende verschijnselen van erosie. Plaatselijk komt zichtbaar 
bekladding voor.
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Basiskwaliteit
Door materiaalkeuze, detaillering en bouw is het werk zonder meer goed en deugdelijk. Daarbij is het goed 
afgestemd op de te verwachten gebruiksbelasting, de werking van de grondslag etc. Plaatselijk zijn 
afwerklagen, betimmeringen en dergelijke duurzaam gerepareerd.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Incidenteel doen zich bij open en gesloten opstallen lekkages of vochtoptrek voor, door veroudering van 
materialen of door gebreken aan constructies. Duidelijke lekkages, veroorzaakt door calamiteiten, vandalisme 
etc., worden aangetroffen en zijn al eerder voorgekomen. Gesloten opstallen zijn goed toegankelijk (deuren). 
Vloeren zijn nog goed vlak behoudens incidenteel een kleine onregelmatigheid.

Materiaal
Materiaalaantasting aan constructieve delen (bijv. hout, staal, beton of metselwerk) in de vorm van houtrot 
en corrosie komt incidenteel voor. Dit mag niet op vitale plaatsen worden aangetroffen. Plaatselijk doet 
zich materiaalaantasting voor aan afwerklagen, dakbedekkingen etc. Zettingverschijnselen mogen niet 
optreden. Toegepaste materialen, zowel voor constructie als voor afwerklagen, vertonen vormen van 
oppervlakte aantasting zoals erosie, vervuiling etc. Bekladding wordt zichtbaar en regelmatig aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is in totaliteit goed. Onregelmatigheden komen wel voor. Deze doen echter geen 
afbreuk aan de functionele kwaliteit, maar zijn van esthetische aard (niet geheel recht en strakke uitvoering, 
verloop van aansluitingen). Incidenteel zijn duurzame herstellingen (bijv. betonreparaties) uitgevoerd aan 
constructieve delen. Afwerklagen, dakbedekkingen etc. zijn soms geheel vervangen.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Gesloten opstallen hebben het afgelopen paar jaar enkele malen geringe vochtgebreken en incidenteel een 
ernstig vochtgebrek vertoond. Oorzaken: veroudering van en/of bouwgebreken aan materialen en 
constructies. Bij open opstallen hebben zich, door plaatselijk ontbreken van een stuk dakbedekking of 
dakbeplating, meer kleinere lekkages vertoont. Incidenteel zullen zich zichtbare lekkages voordoen. De 
toegankelijkheid van gesloten opstallen wordt door slecht functionerende deuren gehinderd. Vloeren 
hebben een enigszins onregelmatig oppervlak.

Materiaal
Materiaalaantasting zoals houtrot, corrosie en betondekkingschade op de constructieve wapening, komt 
plaatselijk zichtbaar voor. Incidenteel wordt dit in beginnende vorm op vitale plaatsen (kolomvoeten, 
oplegpunten etc.) aangetroffen. Plaatselijk tot regelmatig treedt materiaalaantasting op aan afwerklagen en 
dakbedekkingen.
Incidenteel tot plaatselijk ontbreken delen van de afwerkingen (vandalisme). Zichtbare bekladding komt 
vrijwel algemeen voor.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is redelijk. Incidenteel doen zich kleine functionele gebreken voor. Ook worden 
afwerklagen, dakbedekkingen en dergelijke aangetroffen die plaatselijk los zitten. Door het ontbreken van 
verankeringen kunnen, onder ongunstige omstandigheden, risico’s ontstaan betreffende plaatsvastheid en 
het onderlinge verband van bouwdelen. Aan betonnen constructiedelen doen zich plaatselijk niet geheel 
goed uitgevoerde reparaties van kunstharsmortel voor.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Bij gesloten opstallen hebben zich aan materialen en constructies in het afgelopen paar jaar, regelmatig, 
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vochtproblemen voorgedaan. Deze doen zich nu ook voor. Oorzaken: veroudering of bouwgebreken. Bij 
open opstallen zijn ook met zekere regelmaat zichtbare lekkages aangetroffen of worden nog aangetroffen. 
Oorzaken: het plaatselijk tot regelmatig ontbreken van stukken dakbedekking of dakbeplating. Vloeren 
vertonen, door verzakking en dergelijke, een zeer onregelmatig oppervlak. Incidenteel komen kuilen en 
volledig weggezakte delen voor.

Materiaal
Materiaalgebreken zoals houtrot, komen op constructieve delen regelmatig voor. Incidenteel wordt dit in 
ernstige vorm op vitale plaatsen (kolomvoeten, opleggingen) aangetroffen. De constructieve samenhang 
wordt op deze plaatsen waarneembaar bedreigd. Door zetting en windval vertoont het geheel een tamelijk 
duidelijk zichtbare scheefstand. Regelmatig tot aanzienlijk doet zich materiaalaantasting voor aan 
afwerklagen, betimmeringen, dakbedekkingen etc. Binnenafwerkingen vertonen meer dan aanzienlijk 
materiaalaantasting. Door vandalisme ontbreken plaatselijk tot regelmatig hele dakbeplatingen of zijn deze 
ernstig mechanisch beschadigd.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Door structurele fouten doen zich functionele problemen van regelmatige omvang voor. 
De constructieve samenhang van het geheel is plaatselijk niet gewaarborgd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Door veroudering of bouwgebreken aan materialen en constructies hebben gesloten opstallen min of meer 
permanent zichtbare vochtproblemen. Bij open opstallen is sprake van min of meer permanente lekkages 
door, bijvoorbeeld, het ontbreken van flinke stukken dakbedekking. Vloeren zijn door verzakkingen en 
kuilen vrijwel onbruikbaar voor stalling en opslag.

Materiaal
Materiaalaantasting zoals houtrot en corrosie treedt op constructieve delen meer dan regelmatig op. 
Plaatselijk manifesteert dit zich op vitale plaatsen en in ernstige vorm. De constructieve samenhang is in 
zo’n geval niet meer gewaarborgd. Door zetting, windval etc. vertoont het geheel duidelijk zichtbare 
scheefstand. Materiaalaantasting van afwerklagen en dakbedekking komt aanzienlijk tot algemeen voor. 
Door vandalisme ontbreken flinke tot aanzienlijke stukken van dakplaten of zijn deze ernstig mechanisch 
beschadigd.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten komen ernstige functionele problemen voor. De constructieve 
samenhang van het geheel is niet gewaarborgd. 

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig) Niet van toepassing

Conditieomschrijving	omheiningen	/	schuttingen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend
Werking/constructief
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De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen volledig aan de 
eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer worden opengestuurd of 
zijn te allen tijde gemakkelijk en snel te openen en draaien waar nodig met de vluchtrichting mee. 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer volledig 
aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer worden opengestuurd of 
zijn te allen tijde te openen en draaien waar nodig met de vluchtrichting mee, maar zijn mogelijk niet in 
geopende stand vastgezet. 

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer aan de 
eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer draaien waar nodig met de 
vluchtrichting mee, maar zijn niet gemakkelijk of snel te openen. 

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer aan de 
eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer zijn niet gemakkelijk of snel 
te openen en draaien op plaatsen waar dit niet toegestaan is tegen de vluchtrichting in.
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer voldoen niet meer aan de 
eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
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Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de brandweer worden niet opengestuurd 
of zijn niet te allen tijde te openen. 

Conditie	6:	zeer	slecht

Werking/constructief
Een zodanig slechte toestand van de hekwerken ter plaatse van vluchtroutes en/of aanrijroutes van de 
brandweer dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

* NB voor Omheining/schutting en  muren zijn vooralsnog geen conditiebeschrijvingen gedefinieerd voor 
het thema Brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Plaatsvastheid en stabiliteit mogen niet, als gevolg van veroudering van materialen en constructies, in het 
geding komen of al in het geding zijn geweest.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken zoals scheuren, vervormingen en materiaalaantasting (bijv. 
corrosie aan staal, dekkingschade aan beton, houtrot, scheurvorming of loszittende voegwerk in metsel-
werk, scheurvorming of delaminatie in glazenonderdelen) mogen aan constructie, stijl- en regelwerken 
niet voorkomen. Genoemde gebreken doen zich wel incidenteel voor aan de “vulling” (gaasbespanning, 
beplating, panelen etc.) van het hekwerk. Incidenteel treden ook kleine mechanische beschadigingen 
-kromme spijlen, deuken, uitbollingen- op. Regelmatig is het begin van verwering of vervuiling op het 
hekwerk zichtbaar. Incidenteel komt bekladding voor. Bevestigingsmiddelen vertonen zeer incidenteel 
beginnende corrosieverschijnselen.

Basiskwaliteit
Het werk is, evenals de “vulling”, zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze, detaillering en vormgeving 
zijn duurzaam. Ze zijn goed afgestemd op de te verwachten belastingen of op de functie van het hekwerk. Het 
hekwerk is zo bevestigd dat volledige demontage goed mogelijk is. Bevestigingsmiddelen zijn van roestvaste 
metaalsoorten (rvs/aluminium) of adequaat beschermd door coatingen (verzinkt staal). De totale uitvoering is 
in het algemeen recht en strak geschied. Incidenteel komen kleine onvolkomenheden voor in de montage of 
de detaillering van de “vulling” van het hekwerk. Incidenteel is een stuk van de vulling of constructie 
vervangen tijdens noodzakelijk geworden reparaties. Tuinmuurconstructies etc. zijn voorzien van een 
adequate muurafdekking. Deze maakt vochtindringing van bovenaf (zakwater) onmogelijk en heeft een 
duidelijke overstek.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Plaatsvastheid en stabiliteit mogen niet, als gevolg van veroudering van materialen en constructies, in het 
geding komen of al in het geding zijn geweest. 

Materiaal
Incidenteel komt materiaalaantasting (houtrot, corrosie, betondekkingschade) voor aan constructie, stijl- 
en regelwerken. Aan de “vulling” van het hekwerk (gaasbespanning, beplating) doet zich dit soort materi-
aalaantasting plaatselijk voor. Serieuze gebreken aan de constructie, zoals materiaalverwering en begin-
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nende vervorming of scheefstand, worden plaatselijk aangetroffen. Aanwezige poorten functioneren nog 
optimaal. Een aanzienlijke omvang van het hekwerk vertoont zichtbaar verschijnselen van vervuiling. Ook 
komt regelmatig bekladding voor. Algemeen doen zich aan bevestigingsmiddelen, binddraden etc. al 
enigszins zichtbaar corrosieverschijnselen voor. De verankering of bevestiging van constructie en vullingen 
komen hierdoor echter niet in het geding.

Basiskwaliteit
Materiaalkeuze, detaillering en vormgeving van de constructie, stijl- en regelwerken zijn goed. Ingestorte 
balusters en dergelijke worden aangetroffen. Deze kunnen eventuele demontage van het hekwerk sterk 
bemoeilijken. Voor de “vulling” van de hekwerken zijn minder duurzame materialen gebruikt. Bijvoorbeeld 
verzinkt gaas, vurenhout, multiplex en ongecoat sendzimir verzinkt staal. In uitvoering, montage en 
plaatsing komen kleine onvolkomenheden voor. Toegepaste verbindingsmiddelen zijn weinig duurzaam 
(o.a. verzinkt staal). Incidenteel zijn details ad hoc uitgevoerd. Plaatselijk zijn delen van de constructie of de 
vulling vervangen.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Plaatsvastheid en stabiliteit mogen niet, door veroudering van materialen en constructies, in het geding 
raken of al in het geding zijn geweest.

Materiaal
Plaatselijk komen ernstige gebreken (materiaalaantasting) voor aan constructie, stijl- en regelwerken van 
het hekwerk. (Plaatsvastheid en verankering mogen hierdoor niet in het geding komen.) Door zettingen van 
de grondslag, mechanisch geweld etc. vertoont het hekwerk plaatselijk scheefstand of vervorming. Poorten 
functioneren niet optimaal, onder andere door aanlopen op de bestrating. De vulling van het hekwerk 
vertoont regelmatig materiaaldefecten. Incidenteel ontbreken er daardoor delen. (Hekken bij dakranden en 
dergelijke mogen hierdoor niet onveilig worden voor gebruikers of passanten.)
Het totale hekwerk vertoont zichtbaar verwering en vervuiling. Dit geldt voor zowel de constructie als voor de 
vulling. Aan bevestigingsmiddelen en binddraden doen zich duidelijk zichtbare corrosieverschijnselen voor. 
De bevestiging en de verankering van de vulling kunnen hierdoor incidenteel onvoldoende functioneren.

Basiskwaliteit
Het totale werk is redelijk. Problemen worden vooral veroorzaakt door een matig(e) ontwerp of vormgeving 
waardoor veiligheid en stabiliteit van het hek negatief worden beïnvloed. De detaillering en de uitvoering 
zijn vaak op ad hoc basis gerealiseerd.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Gebreken aan materialen en constructies, die zijn te wijten aan veroudering of onjuiste bouw, veroorzaken 
plaatselijk kleine risico’s: bij normaal gebruik kan onvoldoende plaatsvastheid en stabiliteit van het 
hekwerk worden aangetroffen.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken (materiaalaantasting) voor aan constructie, stijl- en 
regelwerken van het hekwerk. Zettingen van de grondslag, mechanisch geweld etc. veroorzaken aan 
aanzienlijke delen van het hekwerk zichtbaar scheefstand of vervorming. Poorten functioneren slecht door 
aantasting, vervorming en dergelijke. De “vulling” vertoont regelmatig tot algemeen materiaaldefecten. 
Vooral bij erfafscheidingen ontbreken soms volledige delen van de vulling. Voor hekken bij dakranden en 
dergelijke zijn deze defecten zodanig beperkt of gesitueerd dat hooguit kleine risico’s voor de veiligheid van 
gebruiker of passant bestaan.
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Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit matig. Structurele fouten, zoals een zeer matig(e) ontwerp, vormgeving en uitvoe-
ring, veroorzaken onveiligheid of instabiliteit van het hek.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Gebreken aan materialen en constructies, ontstaan door veroudering of onjuiste bouw, veroorzaken 
plaatselijk duidelijke risico’s. Bij normaal gebruik is er onvoldoende plaatsvastheid en stabiliteit van het 
hekwerk.

Materiaal
Regelmatig komen ernstige gebreken (materiaalaantasting) voor aan constructie, stijl- en regelwerken van 
het hekwerk. Door zettingen van de grondslag, mechanisch geweld etc. vertoont het gehele hekwerk 
zichtbaar scheefstand. Bij erfafscheidingen zijn delen van de constructie incidenteel verdwenen. Poorten 
functioneren slecht of geheel niet. De “vulling” ontbreekt plaatselijk tot regelmatig door materiaalaantas-
ting en dergelijke. Enigszins afhankelijk van locatie en omstandigheden, bestaan duidelijke risico’s voor de 
veiligheid van gebruikers of passanten van hekken bij dakranden.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit slecht. Ernstige, structurele fouten zijn gemaakt in een slecht(e) ontwerp, vormge-
ving en uitvoering. Dit beïnvloedt in negatieve zin de veiligheid en de stabiliteit van het hek.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	terreinafwerkingen

BRAND:

Alleen van toepassing indien afstand gebouw - openbare weg > 10m is.

Conditieomschrijvingen geldt alleen voor de verbindingsweg en/of opstelplaats (alleen van toepassing 
indien afstand gebouw - openbare weg > 10m)

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De verbindingsweg en/of de opstelplaats voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
Een verbindingsweg met een minimale vrije hoogte van 4,2 meter en een minimale vrije breedte van 4,5 
meter (waarvan minimaal 3,25 meter verhard is) is aanwezig.
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Een opstelplaats voor brandweerauto’s is aanwezig, vrijgehouden en vanaf deze opstelplaats kan een 
doeltreffende verbinding met een bluswatervoorziening gemaakt worden. 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Niet van toepassing

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De verbindingsweg en/of de opstelplaats voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De opstelplaats is aanwezig maar wordt niet vrijgehouden. 

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De verbindingsweg en/of de opstelplaats voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
De opstelplaats is niet aanwezig. Een verbindingsweg met een minimale vrije hoogte van 4,2 meter en een 
minimale vrije breedte van 4,5 meter is aanwezig, maar de verbindingsweg is onverhard.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De verbindingsweg en/of de opstelplaats voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 

Materiaal
Niet van toepassing

Basiskwaliteit
Een verbindingsweg ontbreekt of heeft een minimale vrije hoogte van minder dan 4,2 meter en/of een 
minimale vrije breedte van minder dan 4,5 meter. Vanaf de opstelplaats kan geen doeltreffende verbinding 
met een bluswatervoorziening worden gemaakt. 

Conditie	6:	zeer	slecht
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Een zodanig slechte toestand van de verbindingsweg en/of de opstelplaats dat deze niet meer te classifice-
ren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De bestrating moet onder alle omstandigheden, bij licht en donker en bij droog en nat weer, veilig te 
gebruiken zijn.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken, zoals kuilen, bulten en plasvorming, mogen niet voorkomen. Incidenteel is 
sprake van mechanische beschadigingen zoals scheurvorming. Plaatselijk komt lichte begroeiing door mos 
en grassen voor en wordt kleurverschil in toegepast materiaal aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Het oppervlak (loopvlak) is recht, strak en glad uitgevoerd. 
Plasvorming kan zich niet voordoen (behalve door verstopping van straatkolken). De ondergrond is 
afgestemd op de te verwachten verkeersbelasting.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De bestrating moet onder alle omstandigheden, bij licht en donker en bij droog en nat weer, veilig te 
gebruiken zijn.

Materiaal
Incidenteel doet zich een ernstig gebrek (zoals diepe kuilen of hoge bulten) voor. Het oppervlak is, gemeten 
over grotere vlakken, door verzakking licht onregelmatig (golvend oppervlak). Dit wordt pas zichtbaar bij 
lichte plasvorming (Max. ± 1 cm diepte). Plaatselijk is sprake van beginnende erosie aan materiaalopper-
vlakken. Ook wordt mos- en grasgroei in naden tussen het bestratingmateriaal aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is in zijn totaliteit goed. Plaatselijk komen kleine onvolkomenheden voor zoals kierende naden in 
het oppervlak, ruw afgebroken en geknipte passtukken, iets te gering afschot en onvoldoende getrild 
oppervlak. De ondergrond is, gelet op de verkeersbelasting enigszins aan de dunne kant. Incidenteel 
worden reparaties aangetroffen waarvoor afwijkend straatmateriaal is gebruikt.
 
Conditie	3:	redelijk

Conditie: 3

Omschrijving:	Golvend	straatoppervlak	en	
ontbrekend	deel

Omvang: Een	serieus	gebreken	zoals	een	regelmatig	
(10-30%)	golvend	straatoppervlak	in	een	gevorderd	
stadium	komt	voor,	tezamen	met	een	incidenteel	
ernstig	gebrek	zoals	ontbrekende	delen.
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Werking/constructief:	
Overdag is bij droog en bij nat weer de bestrating veilig te gebruiken. Kleine risico’s (zoals struikelen door een kuil 
of bult) ontstaan bij verminderd zicht.

Materiaal:
Plaatselijk komen kuilen of bulten voor. Het oppervlak vertoont, gemeten over grotere vlakken, bij droog weer een 
met het oog waarneembare golving. Bij regenachtig weer ontstaan daardoor plaatselijk plassen van enkele 
centimeters diepte. Spoorvorming tekent zich af op plaatsen waar auto’s frequent passeren. Plaatselijk worden op 
het loopvlak van de bestrating, zowel horizontaal als verticaal, onderling van elkaar wijkende (± 1 cm) bestrating-
componenten aangetroffen. Mos- en grasgroei in naden doet zich aanzienlijk voor. Plaatselijk is door erosie verlies 
van bestratingmateriaal opgetreden (afschilfering, loskomend grind etc.).

Basiskwaliteit:	
Het werk is redelijk. Opsluitbanden etc. zijn onvoldoende gesteund door de aansluitende grondslag of het afschot 
is over grotere delen bestrating onvoldoende. 

Conditie	4:	matig

Werking/constructief:	
Het oppervlak van de bestrating is niet vlak. Bij nat weer ontstaan plaatselijk duidelijke risico’s op lichamelijk 
letsel (uitglijden). Vooral gebruik bij minder goed zicht leidt tot risico’s. 

Materiaal:
De bestrating is in zijn geheel tamelijk onregelmatig. Dit wordt vooral veroorzaakt door horizontaal of verticaal 
meer dan een centimeter van elkaar wijkende bestratingcomponenten. Ook ontbreken plaatselijk delen van de 
bestrating. 
Waar intensief autoverkeer voorkomt, tekent zich spoorvorming van enkele centimeters diepte af. 
Bestratingmateriaal is op deze plaatsen aan het kantelen. Begroeiing tussen de bestratingcomponenten heeft 
een aanzienlijke omvang bereikt.

Basiskwaliteit:
Het werk is matig. Het afschot is in de verkeerde richting of onvoldoende aangebracht. 
 
Conditie	5:	slecht

 
Conditie: 5

Omschrijving: Verzakking,	kuilen	en	kantelen	van	het	
straatwerk.	

Omvang: Ernstige	gebreken	zoals	verzakkingen	en	kuilen	
komen		
aanzienlijk	(30-70%)	voor.

Werking/constructief:
Bij nat weer is de bestrating door gladheid slecht te gebruiken. Ook bij droog weer ontstaan door aanwezigheid 
van kuilen, bulten en zeer onregelmatig loopvlak risico’s op letsel. Een echt onveilige situatie ontstaat bij slecht 
zicht.
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Materiaal:
Diepe kuilen, hoge bulten en ontbrekende bestratingdelen worden in aanzienlijke omvang aangetroffen. 
Waar spoorvorming optreedt, kan bestratingmateriaal losgekomen zijn: de bestrating is hier gekanteld. Bij 
regenachtig weer zal een groot deel van de bestrating blank staan. Plassen kunnen plaatselijk 5 cm of dieper 
zijn. Naast elkaar gelegen tegels of klinkers wijken plaatselijk horizontaal en verticaal meerdere centimeters 
van elkaar. 

Basiskwaliteit:
Het werk is slecht. Structurele fouten in het afschot leiden ertoe dat de geringste regenbui alles vrijwel 
blank zet, tot meer centimeters diepte. Het oppervlak is in zijn geheel zeer onregelmatig. De oorzaak: het 
tot méér dan een centimeter wijken in verticale richting van naast elkaar gelegen tegels of klinkers.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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3.2 Onderbouw

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Constructie
Kelder bakconstructie incl. koekoek (130200)
(Paal)funderingsconstructies (170000 en 160100)
  
2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening	

Tot onderbouw worden die constructies gerekend die dienen ter fundatie en stabilisatie van bovenliggende 
bebouwingen. om op die manier de krachten van er boven gelegen delen over te brengen op de ondergrond.
De funderingsconstructie is afgestemd op de kenmerken en specificatie van onderhavige grondslag.
 
Kelder	bakconstructie	incl.	koekoek
Constructie van wanden en vloeren, van metselwerk of beton in de vorm van een bak gelegen onder de 
begane grondvloer. Ook worden zogenaamde koekoeken ten behoeve van daglicht of toevoer van verschil-
lende materialen in kelders hieronder geschaard. De kelder bevindt zich geheel of gedeeltelijk onder het 
maaiveld. Niet tot de kelder bakconstructie worden gerekend de afwerkingen van wanden, en vloeren. 
Betreffende afwerkingen worden geïnventariseerd bij binnenwand- c.q. vloerafwerkingen.
 

(Paal)funderingsconstructies
Tot de fundering worden alle bouwkundige zaken, gerekend welke gesitueerd zijn onder de laagst gelegen 
functionele vloer. Deze vloer kan zijn een keldervloer of een begane grondvloer (in geval geen kelder 
voorkomt). Tevens tot dit element worden gerekend de bodemafsluiter in zogenaamde kruipruimten. De 
bodemafsluiter kan hierbij bestaan uit aarde, zandbed, (licht) betonvloeren, schelpen, e.d. Tot de fundering 
worden gerekend alle vormen van fundatie direct op de ondergrond, oftewel op staal,  zoals strokenfunda-
ties, fundatieringen, fundatiepoeren met inbegrip van het direct daarop aangebrachte constructieve werk in 
de vorm van balk- of strokenconstructies, uitgevoerd in metselwerk of beton zoals opgaand funderingsmet-
selwerk, e.d.
 
Tot de paalfundering worden alle bouwkundige zaken gerekend die zich onder de laagst gelegen funderings-
constructie. De paalfundering kan bestaan uit allerlei type, zoals hout, met of zonder betonnen oplanger, 
beton, buispalen, etc. etc. en van verschillende lengten
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Vloeren	op	grondslag
Dit zijn een verzameling van , al dan niet tot de draagconstructie behorende vloeren in rechtstreeks contact 
met de ondergrond , aangebracht.
 
3.		 Registratiemethode

Elementen van historische waarde moeten in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie nader 
worden gespecificeerd.

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Kelder bakconstructie 
incl. koekoek

m2 bruto vloeroppervlakte van de (laagst gelegen) 
keldervloer, d.w.z. inclusief de dikte van de 
kelderwanden. De hoogte van de kelder, 
eventueel meerdere etages, is hierbij verder niet 
van invloed.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich 
op:
* Gemiddelde grondwaterpeil;
* Aanlegdiepte;
* Vloerbelasting;
* Oppervlak en materiaal (bijv beton, metselwerk, 

damwandplaten) kelderwand;
* Opbouw en materiaal van koekoeken, inclusief 

eventuele vermelding aanwezige luiken, roosters ;

 

(Paal)funderingscon-
structies

m2 bruto vloeroppervlakte van het gebouw op 
maaiveldniveau vermeerderd met het oppervlak 
van:

- eventuele vaste / gefundeerde stoepen. 
trappen, hellingbanen, e.d.;
- kelders welke vallen buiten de begrenzing van 
de bruto vloeroppervlakte op maaiveldniveau;
- van gebouw overstekken, gebouwonderdoor-
gangen, e.d. voor zover deze gebouwdelen via 
vrijstaande kolommen gefundeerd zijn.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich 
op:
* Aanlegdiepte fundering; 
* Gemiddeld grondwaterpeil;
* Aanwezigheid van eventuele drainages.

Specificatie van:
* De funderingssamenstelling;
* De bodemafsluiter; en materiaalsoort

Vloeren op grondslag m2 vloeroppervlak Additionele informatie kan zich richten op:
*  Wel of niet behorende tot de draagconstructie van 

het gebouw

4.		 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Doorvoeren van leidingwerken door de kelderwanden;
• Vloer- / wandaansluitingen;
• Aansluitingen op hellingbanen, koekoeken, e.d.;
• Zettingscheuren in de bovenbouw van het gebouw.
• Scheuren en zettingen in de onderbouw
• Vervormingen
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• Aantasting van het oppervlak
• Lekkage’s
• De grondslag aansluitend op de opgaande funderingsconstructie;

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

5.  Gebreken

Kelder bakconstructie incl. koekoek
• Constructies en funderingen

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Sterkteberekeningen van de constructie tonen aan dat de kelder in geval van brand voortijdig bezwijkt.
• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 

en/of beplating van de constructie van de kelder kan niet worden aangetoond dat de constructie niet 
voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de constructie van de 
kelder is de geldigheid verlopen.

• Het in de kelder toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de constructie voortijdig bezwijkt 
in geval van brand.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De kelder bezwijkt voortijdig in geval van brand. 

Serieuze	gebreken

• De kelder vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (De constructie en/of de brandwerende coating en/of 
beplating van de constructie is beschadigd/ aangetast).

• Het in de kelder toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd.
• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat de constructie van 

de kelder niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.
• De kelder vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (In het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/of 

openingen).
• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in de kelder toegepaste materialen 

kan niet worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookproductie 
voldoen aan de geldende eisen.

• Van het certificaat van de in de kelder toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, waardoor de 
vereiste WBDBO/WRD waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookpro-
ductie groter is dan toegestaan.

• Het in de kelder toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd waardoor de WBDBO/WRD niet word 
gehaald, brandvoortplanting en/of rookproductie groter zijn dan toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De kelder bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/rookproductie van de kelder is groter dan toegestaan.

Geringe	gebreken
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• Niet van toepassing.
 
Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium 
• Lekkage van keerwanden en kelders: intensiteit eindstadium
• Vocht, optrekkend in opgaand werk funderingsmetselwerken , (bij gebouwen met houten balklagen op de 

begane grond) en kelders intensiteit eindstadium
•  Stijfheid, stabiliteit onvoldoende

Constructief	primair
• Scheuren constructief: intensiteit eindstadium
• Verankering, manco
• Verzakking constructief
• Wapening, manco 
• Zichtbare zettingscheuren in bovenbouw die niet gestabiliseerd zijn of gestabiliseerde ongelijkmatige 

zetting bij scheefstand van het gebouw van meer dan 10mm per meter: intensiteit eindstadium

Materiaalintrinsiek
• Breuk: intensiteit eindstadium
• Carbonatatie: intensiteit eindstadium
• Corrosie
• Houtrot of palenpest in houten paalconstrcuties bij paalkoppen, kespen, vloerhout met schuifhout: 

intensiteit eindstadium
• Ongedierte in (houten) constructies: intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Afdichting van kruipruimte naar bewoonde of gebruikte ruimten
• Koudebrug bij scheiding binnen en buiten: intensiteit eindstadium
• Onvoldoende ventilatie van kruipruimte: intensiteit eindstadium
• Onvoldoende bodemafsluiter: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Constructief	secundair
• Gestabiliseerde ongelijkmatige zetting van het gebouw tussen de 5 en 10 mm per meter bij scheurvorming 

in gevels en binnenwanden ter plaatse van deur- en raamopeningen
• Doorbuiging
• Openstaande verbindingen, vooral bij kelderwanden en keermuren: intensiteit eindstadium
• Scheuren niet constructief, door thermische werking, zetting intensiteit eindstadium
• Verzakking niet constructief, ook zetting

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren (door bijvoorbeeld onvoldoende dekking of carbonatatie van het beton): intensiteit 

eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Erosie, verwering, verzanding
• Losliggende afwerking: intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
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• Aantasting afwerklaag
• Dilatatie niet intact
• Materiaaltoepassing foutief

Geringe	gebreken

Afwerking
• Gestabiliseerde ongelijkmatig zetting van het gebouw van minder dan 5 mm per meter bij geringe 

scheurvorming in de gevels en binnenwanden ter plaatse van deur- en raam openingen
• Aangroei: mos, algen

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	kelderbakconstructie	inclusief	koekoek

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De kelder voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de kelder voldoende sterkte bezit.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De kelder voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de kelder voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) kelder slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 35 

Werking/constructief
De kelder voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de kelder voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) kelder regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De kelder voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de kelder voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) kelder aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De kelder voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de kelder onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) kelder niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de kelder dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
Werking	/	constructie
Ernstige en serieuze gebreken, zoals lekkages, vochtdoorslag en vochtoptrek, mogen niet optreden.

Materiaal	
Materiaalaantasting zoals muurkanker, carbonatatieschade en gebreken zoals scheurvorming mogen niet 
worden aangetroffen. Oppervlakken die zijn blootgesteld aan de buitenlucht vertonen praktisch geen 
erosieverschijnselen. Incidenteel wordt lokaal vervuiling of graffiti aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Bij kelderconstructies die zijn belast door grondwater, is 
rekening gehouden met een goede dichting van doorvoeren, dilataties en dergelijke.
 
Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
Ernstige en serieuze gebreken, zoals lekkages, vochtdoorslag en vochtoptrek, komen niet voor. Bij extreem 
hoge grondwaterstanden (eens in de zoveel jaar) kan bij het doorvoeren in de kelderwand- of dilatatiecon-
structies lekkage ontstaan. De omvang van een dergelijk lekkage leidt niet tot gebruiksongemak. Ze zal zich 
hooguit beperken tot plaatselijk flink natte plekken op wand of vloer.

Materiaal	
Incidenteel doet zich een serieus defect (materiaalaantasting of scheurvorming) voor. Daar, waar geringe 
krimpscheuren, kleine grindnesten, onvolkomenheden in de kim etc. worden aangetroffen, vindt ook 
incidenteel afzetting van kalkproducten plaats. Hierbij is geen sprake van feitelijke lekkages.
Bij delen die zijn blootgesteld aan de buitenlucht manifesteren zich plaatselijk erosieverschijnselen. Behalve 
zichtbare vuilaanslag komt plaatselijk graffiti en ernstige lokale vervuiling voor.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is goed. Incidenteel worden kleine onvolkomenheden aangetroffen. Deze leiden niet 
tot vochtproblemen. Bijvoorbeeld: kleine grindnesten, zich aftekenende stortnaden en onregelmatige 
vlakken door verlopen bekistingconstructies.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Aan de feitelijke wand- en vloerconstructies mogen zich geen lekkages voordoen. Bij een extreem hoge 
grondwaterstand kan lekkage optreden via doorvoeren, dilatatieconstructies, scheuren etc. Door de 
omvang van dit soort lekkages ontstaat incidenteel enig gebruiksongemak (lichte vochtige muurvlakken) 
komen voor onder ongunstige omstandigheden (periode van nat weer).

Materiaal	
Plaatselijk komt een ernstig defect voor, onder meer scheurvorming en materiaalaantasting. Op plaatsen 
waar beton is gebruikt ontwikkelen zich kalkafzettingen door (zeer beperkt) binnendringend vocht. Waar 
bij gemetselde constructies vocht doorslaat of optrekt, wordt plaatselijk beginnende zoutaanslag aangetrof-
fen. (Wandafwerkingen zullen bij vochtdoorslag plaatselijk vaak schade, deformatie, onthechting etc. 
vertonen.).

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is redelijk. Plaatselijk doen zich onvolkomenheden voor die geringe vochtproblemen 
tot gevolg hebben. Oorzaken hiervan zijn onder andere: niet goed aangebrachte dilatatie, defecten in de 
kimaansluiting, scheurvorming door onvoldoende rekening houden met materiaalkrimp.



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 37 

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Bij perioden met extreem nat weer ontstaat lekkage door doorslag van vloer- of wandvlakken. In deze 
omstandigheden bestaat ook gevaar voor lekkage via doorvoeren, dilataties, scheuren etc. Deze kunnen 
flinke plassen op de keldervloer veroorzaken. Inventaris en dergelijke leidt hierdoor plaatselijk ernstige 
schade.

Materiaal	
Plaatselijk tot regelmatig treedt scheurvorming op. Bij gemetselde kelders is de vloerconstructie plaatselijk 
enigszins verzakt of zijn de kelderwanden onderling licht gaan wijken. Plaatselijk komt ernstige materiaal-
aantasting voor. Zoutaanslag met plaatselijk zelfs tamelijk dikke “wollige” lagen wordt algemeen 
aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten geven aanleiding tot vochtdoorslag, vochtoptrek en lekkageproble-
men. Deze kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, grondwaterstand, of periode van nat weer, tot 
serieuze problemen voor de gebruiker leiden.

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Tijdens perioden met nat weer en hoge grondwaterstand treden, onder normale gebruiksomstandigheden, 
regelmatig lekkages op via doorvoeren, dilataties en scheuren. De wanden en vloeren slaan zodanig door 
dat gebruik van de kelderruimte voor opslag en archivering van vochtgevoelige materialen niet goed 
mogelijk is.

Materiaal	
Door verzakking of vervorming zijn scheuren opgetreden in de kelderbakconstructie. Door vochtoptrek en 
vocht doorslag doet zich een algemeen zoutuitslag voor (afwerklagen op wanden en vloeren zijn vaak sterk 
gedeformeerd, beschadigd). Materiaalschade in de vorm van muurkanker, carbonatatieschade etc. treedt 
regelmatig op.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten maken de gebruikswaarde van de kelder minimaal. Gebruik van de 
kelder voor opslag van vochtgevoelige materialen is niet goed mogelijk.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	(paal)funderingsconstructies

BRAND:

Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.
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ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
Werking	/	constructie
De volgende gebreken als gevolg van het verzakken van de funderingsconstructie mogen niet voor komen: 
scheefstand van de bovenbouw (wanden en gevels), helling van vloeren en een door vervorming van de 
bovenbouw belemmerd functioneren van ramen, buiten- en binnendeuren. Vochtoptrek in muur- en 
funderingsconstructies tot in bewoonde c.q. gebruikte ruimten mag ook niet worden aangetroffen. In de 
loop van de tijd ontstane ongelijkmatige zettingen in de bovenbouw, zijn niet waarneembaar.

Materiaal	
Materiaalaantasting (houtrot, carbonatatieschade etc.) in de funderingsconstructie mag niet optreden. 

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Palen, gebruikt voor paalfunderingen zijn voldoende 
doorgeheid op de vaste grond. Staalfunderingen zijn aangelegd op voldoende diepte op ongeroerde 
grondslag en goed gestabiliseerde grondverbetering. Indien bij een fundering op staal kelders aanwezig 
zijn, is rekening gehouden met verschillen in grondbelasting, opwaartse druk door grondwater en 
dergelijke.

Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
De volgende gebreken als gevolg van het verzakken van de funderingsconstructie mogen niet voorkomen, 
zoals: scheefstand van de bovenbouw (wanden, gevels), helling van vloeren en een door vervorming van de 
bovenbouw belemmerd functioneren van ramen, buiten- en binnendeuren. Vochtoptrek in muur- en 
funderingsconstructies tot in bewoonde of gebruikte ruimten mag ook niet worden aangetroffen.

Materiaal	
Incidenteel treedt geringe materiaalaantasting in de funderingsconstructies op. Incidenteel doet zich in de 
bovenbouwconstructie het begin van scheuren voor. Deze zijn beperkt van omvang. Constructies van palen, 
balken etc. sluiten goed op elkaar aan en vertonen geen vervorming of verplaatsing (door bijvoorbeeld 
zijdelingse gronddruk).

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is goed. Kleine onregelmatigheden (grindnesten o.a.) treden incidenteel op in de 
betonconstructies (aansluiting paalkopbalk).
Betonbalken zijn enigszins onregelmatig gevormd, onder andere door niet geheel strakke 
bekistingconstructies.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Door scheefstand, vervorming etc. in de bovenbouw is sprake van een plaatselijk enigszins belemmerd 
gebruik van ramen en deuren (klemmen, aanlopen, vastzitten). Plaatselijk is door ongelijkmatige zetting, 
sprake van helling of scheefstand van wanden en vloeren: maximaal 5mm/m1. Gelijkmatige zetting 
veroorzaakt geen probleem.

Materiaal	
Plaatselijk wordt materiaalaantasting in de funderingsconstructies aangetroffen: de palen staan wel recht 
onder het opgaande werk. In gevel- en wandvlakken komen plaatselijk scheuren voor. 
Zettingen die geresulteerd hebben in scheefstand of helling van de bovenbouw zijn (al vele jaren) stabiel. 

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Onvoldoende doorheien, onvoldoende grondverbetering, funderen op geroerde grond 
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etc., zijn oorzaken van de hierover, onder “functioneel”, beschreven problemen. Er zijn aanwijzingen 
(bijvoorbeeld op grond van de verstreken tijd) dat de zettingen zich gestabiliseerd hebben. Plaatselijk 
komen betonreparaties aan allerlei constructies (balken etc.) voor.

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Helling of scheefstand van wanden en vloeren is goed waarneembaar. Plaatselijk is, door ongelijkmatige 
zetting, sprake van helling of scheefstand van tussen de 5 en 10mm/m1. Plaatselijk tot regelmatig doen zich 
scheuren, in combinatie met beginnende verplaatsing van wand- en gevelvlakken, voor. Zettingen die 
geleid hebben tot scheefstand of helling van de bovenbouw zijn (al vele) jaren stabiel. Er zijn geen aanwij-
zingen die duiden op nieuwe c.q. doorgaande zettingen. Gelijkmatige zetting veroorzaakt geringe 
problemen.

Materiaal	
Plaatselijk en regelmatig treedt materiaalaantasting in de funderingsconstructies op. 

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Dit wordt bepaald door de hiervoor onder “functioneel” beschreven gebreken. Door 
de opgetreden zetting of vervorming is het nodig geweest plaatselijk extra ankers aan te brengen om het 
verband in de bovenbouw te waarborgen.

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Door ongelijkmatige zetting kan sprake zijn van plaatselijke helling en scheefstand van meer dan 10 mm/
m1. Door zetting en scheurvorming kan het construciteve verband in de bovenbouw plaatselijk duidelijk 
verstoord zijn. Opgetreden zettingen zijn niet stabiel.Gelijk matige zetting veroorzaakt serieuze problemen 
bijvoorbeeld in een sterke belemmering in gebruik van ramen en deuren (klemmen, vastzitten).

Materiaal	
Materiaalaantasting in funderingsconstructies, kan regelmatig voorkomen. 

Basiskwaliteit
Het werk is als slecht te typeren. Structurele fouten impliceren het plaatselijk tot algemeen voorkomen van 
ernstige helling, scheefstand en/of vervorming van de bovenbouw. Door opgetreden zettingen kan het 
nodig (geweest) zijn plaatselijk hulpconstructies (stalen korsetten, stempels, e.d.) aan te brengen ter 
borging van de stabiliteit van het gebouw.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:

• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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3.3 Omhulling gevel gesloten

1.	 Overzicht	van	de	elementen
 
Gevelconstructie
 Gevel (210000)
 Skeletdeel buiten (281100)

Geveluitrusting
 Ladders en klimijzers buiten (240800)
 Luifel (270300)
 Gootconstructie / overstekken / boeiboorden (270600)
 Traliewerken (310300)

Gevelafwerking
 Afdichtvoegen gevelopeningen (310600)
 Afwerklaag gevel (411100)
 Voegwerk (411110)
 Bekleding gevel (411200)
 Dilatatie / Elastische voeg buitenwand (411400)
 
2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afb	 akening

Gevelconstructie

Gevel
Bedoeld worden alle constructies in de gevel van een gebouw met als functie scheiding van het binnen- en 
buitenklimaat, welke geen onderdeel zijn van de balk- en kolomvormige constructies als onderdeel van een 
skelet / draagconstructie, het skelet. Hiertoe worden dus ook de wandvlakken als onderdeel van een skelet-
constructie gerekend. 

Bijvoorbeeld gevelvullende elementen, borstweringselementen van (uitgewassen) beton, bovengrondse delen 
van betonnen kelderwanden inclusief binnenbladen van beton of metselwerk.

Dit kunnen zijn alle soorten van kleine elementen ((bak)stenen, blokken, glazen bouwstenen) waaruit een 
gevel opgebouwd kan zijn, inclusief uilenborden en metselwerk lisenen, spit- en rondboogfriezen. (Beton) 
lateien, gevelafdekking, gevelankers, ventilatieroosters kruipruimte, dunne banden, ornamenten of aanzet-/
hoekstenen van natuursteen, isolatie, worden gezien als een onderdeel van het gevelmetselwerk. 
Voegwerk, schilderwerk, beplatingen,  lichte voorzetwanden en andere gevelafwerkingen worden niet tot de 
gevelconstructie gerekend.

       
Metselwerk	met	natuursteen	hoekstenen,	boogfriezen,	gevelafdekking,	gevelankers

Natuurstenen elementen die qua groott e niet als onderdeel voor overige (metselwerk) gevelconstructies 
gezien kunnen worden, zoals bijvoorbeeld timpanen in frontons, friezen en architraven. Men treft  vooral 
basalt, graniet, zandsteen, tufsteen en hardsteen aan. Tevens worden bouwdelen bedoeld welke niet benoemd 
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zijn onder de overige geveldelen, dit kan zich richten op luchtbogen, kunstwerken, pinakels, vrijstaande 
beelden.
 
Skeletdeel	buiten
Bedoeld worden alle aan weer en wind blootgestelde balk- en kolomvormige constructies als onderdeel van 
een skelet / draagconstructie van beton, staal, ijzer (smidswerk), aluminium, (gelamineerd) hout, (natuur-)
stenen balken, kolommen en/of zuilen.
Wandvlakken eventueel als onderdeel van een skeletconstructie worden ondergebracht onder ‘gevel beton’. 
Bevestigingsmiddelen, oplegvilten, schoenen, worden tot het skelet gerekend.
 
Geveluitrusting

Ladders	en	klimijzers	buiten
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden klimconstructies voor verticaal verkeer welke aan alle zijden 
blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de andere zijde aan de 
gevel, schoorsteen ed. Klimijzers zijn ingestorte stalen staven in een beton- of baksteenconstructie die 
gebruikt worden als ladderconstructie. Tot de ladders worden ook gerekend de in omvang beperkte 
bordessen, geïntegreerde hekwerken en leuningwerken. Voorbeelden: Kooiladders, uitvouwladders en 
klimijzers.

Luifel
Bedoeld worden alle soorten (vaste bouwkundige) luifel- constructies ongeacht materiaalgebruik e.d. 
Eventuele afwerkingen of beplatingen aan de onderzijde van de luifel worden opgenomen bij ‘plafondaf-
werkingen buiten’. 

Gootconstructie	/overstekken	/	boeiboorden
Bedoeld worden alle soorten gootconstructies, overstekken en boeiboorden ongeacht het soort materiaal 
(hout, natuursteen beton) exclusief de waterkerende bekleding in de vorm van zink, lood, kunststoff olies. 
Niet tot de gootconstructies worden gerekend zinken bak- en mastgoten. Deze worden in hun geheel 
gerekend tot de waterkerende bekleding welke opgenomen wordt onder dakgootbekleding.

Traliewerken
Bedoeld worden metalen tralie- en hekwerken, zoals diefi jzers, vensterkorven en kunststof nett en geplaatst 
in/ tegen de gevel of het kozijnwerk met het doel om inbraak te voorkomen of dienend als franse balkons. 
Hier worden tevens alle metalen geveluitrustingen van historische waarde, zoals vlaggenstokhouders 
opgenomen.

                         
Het	Markiezenhof	te	Bergen	op	Zoom:	diefi	jzer,	hekwerk	Frans	balkon	en	traliewerk
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Gevelafwerking

Afdicht	voegen	gevelopeningen
Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen rondom kozijnen zoals kit, rubberprofielen, metalen.
Niet bedoeld worden de gebouwdilataties en geveldilataties in het gesloten gevelvlak.

Afwerklaag	gevel
Bedoeld worden alle vormen van pleisterwerk, mineraal/ kunstharsgebonden, ongeacht de uitvoering 
(gladde pleister, sierpleister) in de buitenschil van gebouwen, inclusief mogelijke ornamenten en reliëfs in 
gips uitgevoerd.

Voegwerk	
Bedoeld worden alle vormen van steenachtige voegwerken (cement, kalkgebonden) ongeacht de uitvoering 
(zoals platvol, geborsteld, gesneden voegen, knipvoeg) in de buitenschil van gebouwen.

Bekleding	gevel
Bedoeld worden enkelvoudige beplatingen / betimmeringen en bekledingen zoals van hout (multiplex, 
schroten), kunststof (volkern, PVC, polyester), metaal (staal, RVS, aluminium, strekmetaal, koper, titanium,  
zink, lood, metaalcombinaties, al dan niet geprofileerd uitgevoerd zoals losange) of (kunst)steen (vezelce-
ment, asbestcement, cementgebonden houtvezelplaten), natuursteen (veelal in dikten van meer dan ± 3 
cm, via ankers en/of specie verankerd aan een achterliggende constructie van metselwerk of beton), 
leisteen, betonplaten, golfplaten, glas, tegelwerk aangebracht op rachelwerken, metselwerk.
Opmerkingen: Tot de bekledingen worden ook gerekend achterliggende rachelwerken voor zover deze geen 
onderdeel uitmaken van een draagconstructie, verankeringen, bevestigingsmiddelen.

Dilatatie	/	elastische	voeg	buitenwand
Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen van gebouwdilataties, geveldilataties, elementvoegen, 
zoals van kit waaronder: rubberprofielen, metalen.
Niet bedoeld worden kitvoegen en overige voegafdichtingen rond kozijnen. Bedoeld worden enkel de 
voegen in het gesloten gevelvlak.  
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3.  Registratiemethode
 

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Gevel m2 vlakvol.
Voor dikte, neggekanten bij 
kozijnwerken kleiner dan +/- 15 
cm afzaten, wordt niet 
gecorrigeerd. Grotere 
neggekanten worden vlakvol 
gemeten en toegevoegd. van 
maaiveld tot dakrand. In dit 
soort situaties wordt bij 
gevelelementen volstaan met 
het vlakvol meten van het 
aanzichtvlak gecorrigeerd voor 
eventuele gevelopeningen.
Profileringen in het betonopper-
vlak in de vorm van cannelures 
worden niet mee gemeten. Ook 
hier wordt volstaan met een 
vlakvol meting van het zichtvlak.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op: 
* De gevels dienen geïnventariseerd worden naar oriëntatie  bijv 

Noord, Oost, Zuid  en West, of middels een andere methode. Kleine 
nissen en uitbouwen hoeven niet separaat te worden beschreven. 

* Opbouw van de gevelconstructie waaronder vooral isolatievoorzie-
ningen met vermelding op welke plaats deze zich in de constructie 
bevindt en vermelding van de isolatiewaarde , resp./-dikte 
(Rc-waarde , resp./mm).

* Toegepaste beschermlaag;
* Behandeling met hydrofoberende middelen;
* Omvang en soort van mogelijk toegepaste fronton;
* Toegepaste vogelwering;
* Soort toegepaste materiaal: zoals baksteen, beton, kalkzandsteen, 

natuursteen etc.;
* Formaat toegepaste steen;
* Specificatie geveltype;
* Toegepaste metselwerkverbanden;
* Specificatie in omvang beperkte kunstwerken in het metselwerk;
* Specificatie eventueel toegepast traliewerk geplaatst in/tegen de 

muurconstructie;
* Toegepaste beschermlaag zoals bijvoorbeeld glazuur;
* Behandeling van het oppervlak met hydrofoberende anti graffiti 

middelen;
* Dikte en formaat bouwstenen;
* Aantal, omvang en materiaal van ornamenten en wapenschilden;
* Afwerking van natuurstenen elementen, zoals grof/fijn gebeiteld.
* m1 spits- of rondboogfriezen
* Aantal, hoogte en diepte van lisenen;
* Aanwezigheid van bijzondere/ bedreigde korstmossen/ planten 

(locatie vermelden)
* Soort natuursteen en formaat steen;
* Specificatie van de gevelopbouw;
* Ornamentering zoals kruizen, pinakels met kruisbloem of hogels 

(knopversieringen) in m1/stuks
* Bijzondere behandelingen van het natuursteen, zoals grof/fijn 

gebeiteld;
* Van historische waarde

Paleis	het	Loo	met	lisenen	in	de	
gevel
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

       
Bouchering	van	natuursteen																																						Metselwerk	met	glazuurlaag

       Ornamenten

Dit betekent dat metselwerk als bekleding van de kelderwand tot 
het gevelmetselwerk wordt gerekend. Doorstekende gevelvlakken 
zoals gemetselde borstwerkingen bij dakterrassen, schijngevels 
worden eenzijdig gemeten.

Doorstekende bouwmuren, penanten worden ook eenzijdig 
gemeten.

Skeletdeel buiten De profieluitslag van balken en 
kolommen in m2.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op: 
* Toegepaste beschermlaag zoals zinklagen op stalen skeletdelen;
* Conserveringen, soort lijmverbindingen (houten skeletdelen);
* Profielstaal in betonconstructies;
* Profilering kolommen en zuilen;
* Isolatiewaarde, t.w. Rc-waarde;

Ladders en klimijzers buiten m2

Buitenwerkse breedtemaat.
Hoogte: van laagste tot hoogste 
trede.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Materiaal; 
* Toegepaste ladder;
* Type klimijzers;
* Toegepaste beschermlaag;
* Soort, materiaal en omvang geïntegreerde hekwerken en leuningen 
* Kwaliteit van eventuele zinklagen;
* Van historische waarde;
* Nog in gebruik;

Luifel De onderzijden van luifels in m2. 
In de richting van de helling bij 
hellende constructies.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Soort materialen;
* Toegepaste beschermlaag;
* Van historische waarde;

Maaiveld
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

                            

Gootconstructie / overstekken 
/ boeiboorden

m1 Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen;
* Toegepaste beschermlaag;
* Het uitgeslagen oppervlak ten behoeve van het eventuele   
    schilderwerk;
* Nadere omschrijving van het soort constructie 
* Voorzien van vogelwering;
* Van historische waarde;

Traliewerken m2 vlakvol. Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepast traliewerk, diefijzers, vensterkorven, kunststof netten, 
geplaatst in / tegen de gevel/ kozijn
* Toegepaste beschermlaag;
* Van historische waarde;

Afdichtvoegen gevelopenin-
gen

m1 Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materiaal

Afwerklaag gevel en voegwerk m2 vlakvol uitgeslagen 
oppervlak. Voor dikte, 
neggekanten rond kozijnen, 
lokale muur- verdikkingen, profi-
leringen e.d. kleiner dan ± 10-15 
cm wordt niet gecorrigeerd. 
Opgenomen wordt het zichtvlak 
verminderd met het oppervlak 
aan gevelopeningen. Grotere 
neggekanten worden vlakvol 
mee gemeten.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Soort en uitvoering van pleisterwerk, zoals blokbepleistering  
   (pleisterwerk voorzien van schijnvoegen), sierschuur- of sierpleister- 
   werk
- Toegepaste beschermlaag;
- Profileringen, bijzondere vormgeving m.b.t. monumentale van  
   historische  waarde, zoals ornamenten en reliëfs; 
- Opbouw van eventuele buitenmuur isolatiesystemen; 
- Soort en uitvoeringsvorm/type van voegwerk;
* Bevestiging van wapening/ pleisterwerkdrager: krammen,  
    schroefjes, (kop)spijkertjes met ijzerdraad) 

Bekleding gevel m2 uitgeslagen oppervlak. 
Voor bekledingen van dikte, 
neggekanten rond kozijnen, 
lokale verdikkingen/sprongen in 
het gevelvlak kleiner dan ± 15 
cm wordt niet gecorrigeerd. 
Opgenomen wordt het zichtvlak 
verminderd met het oppervlak 
aan gevelopeningen.
Profileringen in het materiaal 
worden niet opgenomen 
(metalen beplatingen.). 
Gemeten wordt het vlakvol 
zichtoppervlak.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste beplating ( eventueel fabricaat)  en materiaal (bijv.  
    natuursteen)
* Toegepaste beschermlaag;
* Bevestigingswijze;
* Reiniging- en onderhouds-voorschriften van de leverancier;
* Van historische waarde
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Dilatatie / elastische voeg 
buitenwand

m1 voeglengte
Voegen worden getotaliseerd, 
ongeacht afmetingen en functie.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Een nadere onderverdeling van de voegafdichtingen met betrekking 
    tot de functie (regen-een/of winddichting of opvang thermische  
    werking, situering, bijvoorbeeld naar: gebouwdilataties, element- 
    voegafdichtingen 
* Specificatie van het soort, fabricaat;

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	afwerklagen
• Testrapporten en classificatiedocumenten van de aanwezige constructieonderdelen.
• Samenstelling en wijze van bevestiging van de constructieonderdelen en ondergrond.

Zie ook algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Vouw- en plaatranden bij sandwichconstructies met dunne beplating (metaal);
• Vlakken kwetsbaar voor mechanische beschadigingen;
• Maaiveldaansluiting (hout / staal);
• Opleggingen / verbindingen.
• Aansluitingen op metselwerk (betonelementen);
• Vlakken metselwerk grenzend aan het maaiveld;
• Vlakken metselwerk welke geen afdekking hebben (horizontale / scheve vlakken blootgesteld aan weer en 

wind);
• Vlakken onder gevelopeningen bij ontbreken van ruime uitstekende raamdorpels o.i.d.;
• Metselwerkdelen aansluitend op betonwerk (hoekpunten betonlateien);
• Het hart van lange gevelvlakken;
• Smalle penanten delen gevelmetselwerk met minimale afmetingen;
• Samenhang van het voegmateriaal;
• Aansluiting van lint- op stootvoegen;
• Hechting van het materiaal aan de ondergrond (verbrand / hol klinkende delen);
• Vlakken welke geen afdekking hebben (horizontale, scheve vlakken direct blootgesteld;
• Verankering en bevestigingsmiddelen;
• Diktekanten/snijkanten van houten, metalen en kunstharsgebonden platen;
• Afdichting naar achterliggende constructies in geval van regen en/of windkerende functie;
• Plaatsen met directe vochtbelasting en kans op vochtopeenhoping bij beplatingen van hout, polyester;
• Plaatsen sterk beschut tegen directe vochtbelasting in geval van metalen;
• Detailleringen/aansluitingen op kozijnwerk, gevelvlakken van metselwerk;
• Ventilatie achterzijde beplatingen;
• Toestand van het (kit-)materiaal;
• Hechting / verankering van de materialen aan de ondergrond;
• Dimensionering van het kitmateriaal in relatie tot de voegfunctie;
• Voegen.
• Bij voorkomende scheuren de oorzaak achterhalen door middel van notatie van patroon, omvang, verloop 

van wijdte over de scheurlengte, richting (verticaal, horizontaal, schuin, getand, dwars door de steen) van 
de scheur en de bewegingsrichting van het metselwerk. NB. hier dient altijd nader onderzoek te worden 
uitgevoerd door een constructeur

• Bepalen of de oorzaak van scheurvorming in metsel- of voegwerk problemen met de fundering ligt door 
eerst de volgende zaken uit te sluiten: 
- Zijn de muren met muuropeningen en oude bouwnaden met zettingsverschillen voldoende stabiel?
- Worden de spatkrachten van gewelven nog juist afgedragen, na bijvoorbeeld verwijderde trekstangen, 

-balken of steunberen? NB. hier dient altijd nader onderzoek te worden uitgevoerd door een constructeur
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•  Vervormingen in de gevel
•  Aantasting van het oppervlak

ENERGIE:
• De aanwezigheid van na-isolatie

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

5.  Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Sterkteberekeningen van de constructie tonen aan dat de gevel/het skeletdeel/de luifel buiten(mits dit 
onderdeel uitmaakt van de draagconstructie van het object) in geval van brand voortijdig bezwijkt.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 
en/of beplating van de constructie van de gevel/het skeletdeel buiten/de luifel/het traliewerk kan niet 
worden aangetoond dat de constructie niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de constructie van de 
gevel/het skeletdeel buiten/de luifel/het traliewerk is de geldigheid verlopen.

• Het in de gevel/het skeletdeel buiten/de luifel/het traliewerk toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, 
waardoor de constructie voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De gevel/ het skeletdeel buiten/de luifel(mits dit onderdeel uitmaakt van de draagconstructie van het 
object) vertoont (oppervlakte)beschadigingen (de constructie en/of de brandwerende coating en/of 
beplating van de constructie is beschadigd/aangetast).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Het element bezwijkt voortijdig in geval van brand.

Serieuze	gebreken

• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat de constructie van 
de gevel/het skeletdeel buiten/de luifel(mits dit onderdeel uitmaakt van de draagconstructie van het 
object) niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De gevel/het skeletdeel buiten/de luifel/de afdichtvoeg gevelopening/de afwerklaag gevel/ het voegwerk/
de bekleding gevel/de dilatatie-/elastische voeg buitenwand vertoont (oppervlakte)beschadigingen (in 
het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/of openingen), waardoor de vereiste WBDBO/WRD 
waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in gevel/het skeletdeel buiten/de 
luifel/het traliewerk/de afdichtvoeg gevelopening/de afwerklaag gevel/ het voegwerk/de bekleding gevel/
de dilatatie-/elastische voeg buitenwand toegepaste materialen kan niet worden aangetoond dat deze 
qua WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookproductie voldoen aan de geldende eisen.

• Van het certificaat van de in de gevel/het skeletdeel buiten/de luifel/het traliewerk/ de afdichtvoeg 
gevelopening/de afwerklaag gevel/ het voegwerk/de bekleding gevel/de dilatatie-/elastische voeg 
buitenwand toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde 
niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Het in de gevel/het skeletdeel buiten/de luifel/het traliewerk/de afdichtvoeg gevelopening/de afwerklaag/ 
het voegwerk/de bekleding gevel/de dilatatie-/elastische voeg buitenwand gevel toegepaste materiaal is 
onjuist gemonteerd, waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoort-
planting /rookproductie groter is dan toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De gevel bezwijkt voortijdig in geval van brand.
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• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald
• De brandvoortplanting/rookproductie is groter dan toegestaan.

Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Lekkage: intensiteit eindstadium
• Ventilatie onvoldoende van spouwconstructies, houtskeletbouw e.d.
• Vocht, doorslaand: intensiteit eindstadium
• Vocht, optrekkend: intensiteit eindstadium
• Vocht, als gevolg van zakwater en/of condensatie in het metselwerk: intensiteit eindstadium

Constructief	primair
• Losgescheurde gevelvlakken: intensiteit eindstadium
• Microstabliteit (hangende stenen zonder ondersteuning): intensiteit eindstadium
• Scheuren constructief: intensiteit eindstadium
• Verankering, manco: intensiteit eindstadium
• Verzakking constructief
• Wapening, manco: intensiteit eindstadium
• Zichtbare zettingscheuren in bovenbouw die niet gestabiliseerd zijn of scheefstand van het gebouw van meer 

dan 10mm per meter: intensiteit eindstadium
• Afschuiven of kantelen c.q. uitbuiken of afschalen van het muurwerk ten opzichte van de paalkoppen van de 

fundering c.q. fundering op staal.

   

Materiaalintrinsiek
• Breuk: intensiteit eindstadium
• Corrosie: intensiteit eindstadium
• Houtrot: intensiteit eindstadium
• Ontbrekende delen, zoals afgesprongen schollen (door uitzetten van bevroren water of verkeerd op elkaar 

aangebrachte systemen)
• Onthechting van ondergrond, bijvoorbeeld afdrukken gipslaag van kalkpleister: intensiteit eindstadium
• Afschalen (enkele mm tot 2 cm dik): intensiteit eindstadium
• Ongedierte in houten draagconstructies of natuursteen, zoals boktor en graafwespen: intensiteit 

eindstadium
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Basiskwaliteit
• Condens, veelal op enkelwandige metalen wanden maar ook in constructies van metselwerken : 

intensiteit eindstadium
• Afdichting van kruipruimte naar bewoonde of gebruikte ruimten
• Koudebrug ( bij scheiding binnen en buiten): intensiteit eindstadium
• Onvoldoende ventilatie van kruipruimte: intensiteit eindstadium
• Onvoldoende bodemafsluiter: intensiteit eindstadium
• Losse naden in metalen gevelelementen: intensiteit eindstadium
• Materiaaltoepassing foutief
• Stijfheid, stabiliteit onvoldoende, sterkteverschillen voegwerk (door onjuiste uitvoering/herstel), 

fragmentatie/falen individuele (bak)stenen (door kwaliteitsverschillen)

Serieuze	gebreken

Werking	secundair
• Verstopte goot, door bijvoorbeeld duivenmest, nestmateriaal, vogelkadavers of bladeren: intensiteit 

eindstadium

Constructief	secundair
• Deformatie, gestabiliseerde ongelijkmatige zetting (>_ 3,3 mm/m1) bij scheefstand van het gebouw  
 tussen de 5 en 10 mm per meter
• Doorbuiging, uitbuiken/uitbollen metselwerk
• Openstaande verbindingen: intensiteit eindstadium
• Scheuren niet constructief: intensiteit eindstadium
• Verzakking niet constructief, ook zetting
• Manco wapening, ankers en verbindingen: gevorderd stadium

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren: intensiteit eindstadium
• Afschilferen (van bijvoorbeeld dunne lamelletjes bij natuursteen zoals kalk en zandsteen), loszitten: 

intensiteit eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Erosie, verwering, verzanding (behalve ter plaatse van het maaiveld), afzanden, poederen (bindmiddel-

arm pleisterwerk of natuursteen zoals kalk en zandsteen), verkruimelen (van geëxpandeerde kleikorrel 
pleisterwerk met glasvezel, onder vocht)

• Onvoldoende wapeningsdekking: intensiteit eindstadium
• Vorstschade: intensiteit eindstadium 
• Losliggende afwerking: intensiteit eindstadium
• Slijtage
• Scheuren pleisterwerk ter plaatse van (natuurlijke) dilataties: intensiteit eindstadium
• Zoutuitbloeiing/ hoge zoutbelasting pleisterwerk of natuursteen of het oplossen van het bindmiddel in 

natuursteen zoals kalksteen
• Aantasting voegwerk door bijtende bestanddelen zoals duivenmest 
 
Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Aantasting afwerkinglaag door bijvoorbeeld corroderende ankers, krammen, doken, duimen of leiding-

werk van elektriciteit
• Dilatatie niet intact 
• Materiaaltoepassing foutief (zoals te harde of onjuist samengestelde voegen of te harde omringende 

steen)
• Onjuiste verwerking, herstel of dimensionering (bijvoorbeeld te dun, klein, te grote overspanning)

Geringe	gebreken
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Afwerking
• Aangroei: mos, algen
• Wortelgroei/ingegroeid wortelpakket/zaailingen: intensiteit eindstadium
• Graffiti, bekladding
• Vuil, aanslag, verkleuring, brandlagen, vergrijzing (egaal of vlekkerig) van natuursteen, uitspoeling van 

kalk uit het metselwerk
• Uitspoelen van het voegwerk enkele lagen boven en onder het maaiveld
• Gestabiliseerde ongelijkmatige zetting van het gebouw van minder dan 5 mm per meter bij geringe 

scheurvorming in de gevels en binnenwanden ter plaatse van openingen
• Haarscheuren in pleisterwerk

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bevestiging secundair, manco
• Subelementen, manco
• Kalkpitten in pleisterwerk door ongebluste kalk  

ENERGIE:
• Grote infiltratiegraad

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	gevel

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De gevel voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan 
(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de gevel voldoende sterkte bezit.
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De gevel voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de gevel voldoende sterkte bezit.
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Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) gevel slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan 
(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de gevel voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) gevel regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan 
(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de gevel voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) gevel aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan 
(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de gevel onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) gevel niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de gevel dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
Werking	/	constructie
Ernstige en serieuze gebreken, zoals lekkages, vochtdoorslag, schimmelvorming door koudebruggen,  
scheuren, vervormingen, verankeringen , verbindingen of andere vormen van aantasting van het oppervlak 
mogen niet voor komen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken zoals: uitbolling, uitdrukken stukken gevel, scheefstand, afschildering, 
mogen niet optreden. Wel is sprake van beginnende vervuiling, stofaanslag etc. op het gevelvlak. Bij nieuw 
metselwerk doet zich plaatselijk zoutuitslag voor. Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigin-
gen, scheurtjes, ontbrekende of loszittende steen aangetroffen. Zeer incidenteel komt het begin van graffiti 
voor.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, 
een gedegen ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel 
kan een goed uit gevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Rekening is gehouden met 
voldoende dilatatievoegen voor opvang van thermische werking. Het gevelmetselwerk is uitgevoerd als 
spouwmuur of minimaal in een anderhalfsteens massieve muur.

Conditie: 1

Omschrijving: nieuwbouw	kwaliteit	metselwerk

 

Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
Ernstige en serieuze gebreken, zoals lekkages, vochtdoorslag, schimmelvorming door koudebruggen, 
scheuren, vervormingen, verankeringen , verbindingen of andere vormen van aantasting van het oppervlak 
mogen niet voorkomen.

Materiaal
Incidenteel treedt een serieus defect op, zoals uitgedrukt of ontbrekend metselwerk. Serieuze gebreken, 
afschilfering, scheurvorming door thermische werking, komen incidenteel tot plaatselijk voor. Geringe 
gebreken, waaronder zoutuitbloeding, mos- en alggroei, worden meer dan plaatselijk aangetroffen. 
Vervuiling in de vorm van stofaanslag geeft al een zichtbaar donkere kleur aan het gevelvlak. Incidenteel tot 
plaatselijk is zichtbaar sprake van bekladding en graffiti.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk van de gevelconstructies is in zijn geheel goed op grond van de toepassing van 
hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een goed ontwerp, detaillering, alsmede door een gedegen 
uitvoering en montage. Ontwerp- en/of uitvoeringsonvolkomenheden betreffen details.
Incidenteel zijn reparaties uitgevoerd (bijvoorbeeld vervangend metselwerk). Kleine onregelmatigheden 



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 53 

zoals bijvoorbeeld verlopend steenverband komen voor.
Bij bovendakse beëindiging van gevels etc. is een afdekking of beëindiging gemaakt. Hierdoor wordt directe 
vochtindringing duidelijk beperkt (gemetselde ezelsruggen en betonplaten met weinig of geen overstek).

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Serieuze gebreken zoals lekkages, scheuren, vervormingen, verankeringen, verbindingen of andere vormen 
van aantasting van het oppervlak zoals vochtdoorslag en schimmelvorming door koudebruggen doen zich 
plaatselijk voor.

Materiaal
Plaatselijk treden ernstige gebreken op, zoals uitgedrukt, uitbollend of afglijdend metselwerk. Serieuze 
gebreken, waaronder afschilfering en scheurvorming door thermische werking, komen plaatselijk voor. 
Geringe gebreken, zoutuitbloeding mos- en algengroei, doen zich regelmatig voor. Door stof en roetaan-
slag zijn vooral lichte steensoorten zichtbaar donkerder gekleurd. Kleurnuances in de oorspronkelijke steen 
zijn niet meer zichtbaar.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Dit komt onder meer tot uiting in:
- scheuren, vervormingen, aantasting van de oppervlakken
- er komen goed uitgevoerde en duurzame reparaties regelmatig voor;  - ook worden plaatselijk reparaties 

aangetroffen welke slecht dan wel met minder geschikte middelen zijn uitgevoerd;
- Sterk verlopende steenverbanden en voegen;
- Gebruik van oneigenlijk kleine stukken steen;
- In het zichtvlak gekantelde stenen;
- Toepassing van zeer smalle, scheurgevoelige penantjes, en onvoldoende dilataties. Plaatselijk worden 

opgehakte en dichtgezette scheuren aangetroffen.
-  Delaminatie van houtconstructies
-  “Betonrot” van betonnen gevelonderdelen
-  etc.

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Serieuze problemen, zoals lekkages, vochtdoorslag, scheuren, verankeringen, verbindingen of andere 
vormen van aantasting van het oppervlak doen zich regelmatig voor.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig worden ernstige gebreken zoals losstaand, uitgedrukt of afschuivend metselwerk, 
aangetroffen. Door zettingen doen zich plaatselijk tot regelmatig ernstige vervormingen of scheuren in het 
gevelvlak voor. Serieuze gebreken (afschilfering, scheurvorming door thermische werking) treden aanzien-
lijk op. Onderdelen kunnen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen onderdelen die het directe 
functioneren van een element of element bedreigen. Gevelvlakken hebben een duidelijk donkere tint door 
stof- en roetaanslag.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele gebreken, bijvoorbeeld in de verankering van de gevel aan achterliggende 
constructies, foutieve detailleringen van betonnen gevelelementen, worden plaatselijk aangetroffen. Zo 
kan bijvoorbeeld tijdens de uitvoering door vorstschade (een slechte samenstelling van de specie) het 
verband in het metselwerk plaatselijk sterk verstoord zijn, of treed er houtrot op in houten 
gevelconstructies.
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Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Ernstige problemen, zoals lekkages, vochtdoorslag, scheuren, verankeringen, verbindingen of andere 
vormen van aantasting van het oppervlak doen zich regelmatig voor. Bijvoorbeeld er treed vochtdoorslag en 
schimmelvorming op, veroorzaakt door koudebruggen.

Materiaal
Regelmatig doen zich ernstige gebreken voor. Hierdoor is het verband in de gevel sterk verstoord. Dit komt 
tot uiting in: ongelijke zettingen, zichtbare scheefstand, wijkende scheuren en uitbollende gevelvlakken. 
Ook het losraken van de verankering of van het metselverband in achterliggende constructies of binnenmu-
ren kan op ernstige gebreken duiden. Afschilfering van de steen en andere serieuze gebreken worden 
algemeen aangetroffen. Sterke vervuiling door stof- en roetaanslag treedt op.

Basiskwaliteit
De gevel ziet er slecht uit. Er zijn structurele fouten gemaakt. Als gevolg daarvan is het verband in de gevel 
duidelijk aangetast. Te denken valt aan het plaatselijk tot regelmatig aan de gevel voorkomen van, loslig-
gende stenen, onvoldoende verankering etc.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
• De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 4,0 

m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter zijn dan 150 mm . 
• De ventilatievoud door infiltratie (vv;inf;nom) is gelijk aan of minder dan 0,075 dm3/s·m2. Indien de 

ventilatievoud door infiltratie niet bekend is moet het bouwjaar 2000 of later zijn en de gebouwhoogte 
niet meer bedragen dan 10 meter. 

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van de gevel zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur 

van de gevel en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort 
in de ruimte. Een goed geïsoleerde gevel betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de 
zomermaanden. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende 
koelbehoefte.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 3,0 

m2K/W en kleiner dan 4 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 110 mm zijn en kleiner dan 150 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
zijn, moet het gebouw in het jaar 2000 of later gebouwd zijn.

• De ventilatievoud door infiltratie (vv;inf;nom) is groter dan 0,075 dm3/s·m2 en kleiner dan of gelijk aan 
0,1125 dm3/s·m2. Indien de ventilatievoud door infiltratie niet bekend is moet gebouw in 2000 of later 
gebouwd zijn en een gebouwhoogte hebben van tussen de 10 en 20 meter OF het gebouw moet tussen 
1995 en 2000 gebouwd zijn, met een gebouwhoogte van niet meer dan 10 meter.

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van de gevel zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur 
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van de gevel en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort 
in de ruimte. Een goed geïsoleerde gevel betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de 
zomermaanden. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende 
koelbehoefte.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 2,0 

m2K/W en kleiner dan 3,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 70 mm zijn en kleiner dan 110 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
is moet het gebouw tussen 1995 en 2000 gebouwd zijn.

• De ventilatievoud door infiltratie (vv;inf;nom) is groter dan 0,1125 dm3/s·m2 en kleiner dan of gelijk aan 
0,1875 dm3/s·m2. Indien de ventilatievoud door infiltratie niet bekend is moet gebouw in 2000 of later 
gebouwd zijn en een gebouwhoogte hebben van meer dan 20 meter OF het gebouw moet tussen 1995 en 
2000 gebouwd zijn, en een gebouwhoogte hebben van tussen de 10 en 20 meter.

Functioneel
• Bij een betere warmteweerstand, een grotere Rc-waarde, van de gevel zal de temperatuur van het 

binnenblad vrijwel overeenkomen met de binnentemperatuur van de ruimte die aan deze gevel grenst. 
Dit heeft een positief effect op comfort in de ruimte. Een goed geïsoleerde gevel betekent dat de warmte 
minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaanden. Er moet daarom aandacht worden besteed aan 
het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	4:	Matig

Technisch
• De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 1,0 

m2K/W en kleiner dan 2,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) of 30 mm (zonder spouw) zijn en kleiner dan 70 mm. 
Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw tussen 1982 en 1995 
gebouwd zijn. 

• De ventilatievoud door infiltratie (vv;inf;nom) is groter dan 0,1875 dm3/s·m2 en kleiner dan of gelijk aan 
0,225 dm3/s·m2. Indien de ventilatievoud door infiltratie niet bekend is moet het gebouw voor 1995 
gebouwd zijn met een gebouwhoogte van niet meer dan 10 meter. 

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Technisch
• De warmteweerstand (Rc-waarde) van de gevelconstructie moet kleiner zijn dan 1,0 m2K/W. Indien de 

Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte kleiner zijn dan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) 
of 30 mm (zonder spouw). Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw 
tussen 1975 en 1982 gebouwd zijn.

• De ventilatievoud door infiltratie (vv;inf;nom) is groter dan 0,225 dm3/s·m2 en kleiner dan of gelijk aan 
0,3375 dm3/s·m2. Indien de ventilatievoud door infiltratie niet bekend is moet het gebouw tussen 1995 en 
2000 gebouwd zijn, en een gebouwhoogte hebben van meer dan 20 meter OF het gebouw moet voor 1995 
gebouwd zijn en een gebouwhoogte hebben van tussen de 10 en 20 meter.

Functioneel
•	 Niet van toepassing

Conditie	6:	Zeer	slecht
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Technisch
• Er is geen isolatie en indien de afwezigheid van isolatie niet aangetoond kan worden, moet het gebouw 

voor 1975 gebouwd zijn.
• De ventilatievoud door infiltratie (vv;inf;nom) is groter dan 0,3375 dm3/s·m2. Indien de ventilatievoud 

door infiltratie niet bekend is moet gebouw voor 1995 gebouwd zijn en een gebouwhoogte hebben van 
meer dan 20 meter. 

Functioneel
• Verminderd comfort vanwege mogelijke koudestraling van ongeïsoleerde gevel.

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	skeletdeel	buiten

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het skeletdeel buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel buiten voldoende sterkte bezit.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het skeletdeel buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (construc-
tie van het) skeletdeel buiten slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het skeletdeel buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
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(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (construc-
tie van het) skeletdeel buiten regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het skeletdeel buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (construc-
tie van het) skeletdeel buiten aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het skeletdeel buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van het skeletdeel buiten onvoldoende sterkte 
bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (constructie 
van het) skeletdeel buiten niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het skeletdeel buiten dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 
5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking	/	constructie
Gebreken zoals scheurvorming en vervormingen, lekkages, vochtdoorslag of koudebruggen met schimmel-
vorming mogen zich niet voordoen.
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Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken, zoals dekkingschade, corrosie, delaminatie van constructiedelen, mogen 
niet worden aangetroffen. Wel is er sprake van enige beginnende vervuiling of komt er zeer incidenteel 
bekladding of graffiti voor. Zeer incidenteel vertonen zich mechanische beschadigingen, waaronder 
afgestoten randen. 

Basiskwaliteit
Het werk ziet er uitstekend uit. Oppervlakken zijn, voor zover relevant, glad en strak uitgevoerd. Er is 
voldoende mogelijkheid ingebouwd voor thermische werking Zo kunnen er voldoende diliataties aange-
bracht zijn in de gevel. Daar waar nodig zijn waterholconstructies aanwezig. Verbindingen zijn goed 
gedetailleerd, waardoor er geen ongewenste aantasting van verbindingen/verankeringen plaatsvind.

Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
Ernstige en serieuze gebreken, zoals scheurvorming en vervormingen, lekkages, vochtdoorslag of koude-
bruggen met schimmelvorming, mogen niet voor komen.

Materiaal
Incidenteel doet zich een serieus of gering defect voor op plaatsen waar de dekking onvoldoende is geweest. 
Bijvoorbeeld betondekkingschade op beugels. Incidenteel worden, door thermische werking, scheuren 
veroorzaakt. Bijvoorbeeld in uitkragende vloerconstructies. Vervuiling, onder meer door stofaanslag, geeft 
het oppervlak al een zichtbaar donkere kleur. Incidenteel tot plaatselijk is sprake van bekladding.

Basiskwaliteit
Het totale werk is goed. Gladde oppervlakken zijn plaatselijk onregelmatig door vervormingen van de 
bekisting. Oppervlakken vertonen een licht open structuur (luchtbelstructuur). Plaatselijk wordt een klein 
grindnest aangetroffen. Waterholdetailleringen ontbreken soms. Incidenteel zijn de betondekkingen niet 
afgestemd op de specifieke omstandigheden (soort milieu - soort constructiedeel). Incidenteel komen 
(kunstharsmortel) reparatieplekken voor, die in goede toestand verkeren.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
In scheidingen tussen het buiten- en binnenklimaat mogen gebreken, zoals lekkages en vochtdoorslag, niet 
voorkomen. In deze scheidingen treden wel incidenteel koudebruggen op, wat leidt tot schimmelvorming. 

Materiaal
Plaatselijk doet zich betondekkingschade voor op beugels en verdeelwapening. Incidenteel manifesteert 
betondekkingschade zich op de hoofdwapening. Incidenteel is er ook sprake van afbrokkelende opleggin-
gen. Erosie in de vorm van losrakende grindbiggels doet zich incidenteel tot plaatselijk voor. Vervuiling 
door stofaanslag geeft het oppervlak een zichtbaar donkere kleur. Plaatselijk geeft dit, vooral op ruwe 
oppervlakken (uitgewassen beton), zelfs enige korstvorming. Op plaatsen waar door lekkages uitloging van 
beton optreedt, kan zich kalkaanslag ontwikkelen.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Betonoppervlakken zijn sterk onregelmatig, terwijl deze glad en strak behoren te zijn. 
Betondekkingen variëren sterk. Constructieve elementen, zoals balken en vloeren buigen plaatselijk meer 
dan d max = L (in mm) door.
                          250 
Dit leidt overigens niet tot zichtbare scheurvorming. Plaatselijk bevinden zich ook (kunstharsmortel) 
reparaties. Incidenteel zijn deze niet goed gesloten of is het hechtvlak ervan niet voorbehandeld, klinkt hol 
etc.
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Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Incidenteel doen zich lekkages van geringe omvang voor of zijn deze al aangetroffen in scheidingen tussen 
buiten- en binnenklimaat. Plaatselijk treden in deze scheidingen koudebruggen op die resulteren in 
schimmelvorming. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig doet zich betondekkingschade op beugels of verdeelwapening voor komen. 
Incidenteel tot plaatselijk heeft deze schade zich uitgebreid tot op de hoofdwapening. Incidenteel komen 
roestvlekken voor, doordat o.a. zeezout tot chloridenaantasting leidt. Erosie van het betonoppervlak, 
bijvoorbeeld het losraken van grindbiggels, komt meer dan plaatselijk voor. Vervuiling van het betonopper-
vlak door stof en roet, eventueel in de vorm van korsten, wordt aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Aan beton toegevoegde chloriden hebben een waarde die iets boven de 0,3% van het 
cementgewicht ligt. (Thermische) werking kan niet opgevangen worden. Hierdoor zijn plaatselijk onder 
meer scheuren in constructies en afbrokkelen van opleggingen te verwachten.

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Regelmatig doen zich lekkages voor of zijn deze al met enige regelmaat aangetroffen in de scheidingen 
tussen buiten- en binnenklimaat. Plaatselijk tot regelmatig doen zich koudebruggen met schimmelvor-
ming voor. Betondekkingen variëren sterk. Regelmatig tot aanzienlijk is de betondekking
minder dan 50% van de vereiste dekking. Incidenteel brokkelen grotere stukken beton af (± 1 dm3)af.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig wordt betondekkingschade op de hoofdwapening aangetroffen. Het beton kan 
hierdoor plaatselijk in grote schollen afgedrukt zijn. De betondekking is minder dan 50% van de vereiste 
dekking. Plaatselijk treden roestvlekken op. De oorzaak ligt onder meer bij binnengedrongen zeezout dat 
chloridenschade veroorzaakt. Sterke erosieverschijnselen en vervuiling worden aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele gebreken doen zich voor. met als gevolg ernstige scheurvorming, vervorming, 
beschadiging, defecten aan opleggingen etc. 

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 4,0 
m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter zijn dan 150 mm . 

Functioneel
Bij een verhoogde warmteweerstand van de gevel zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur van 
de gevel en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort in de 
ruimte. 
Een goed geïsoleerde gevel betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.
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Conditie	2:	Goed

Technisch
• De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 3,0 

m2K/W en kleiner dan 4 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 110 mm zijn en kleiner dan 150 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
zijn, moet het gebouw in het jaar 2000 of later gebouwd zijn.

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van de gevel zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur 

van de gevel en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort 
in de ruimte. 

• Een goed geïsoleerde gevel betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 2,0 

m2K/W en kleiner dan 3,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 70 mm zijn en kleiner dan 110 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
is moet het gebouw tussen 1995 en 2000 gebouwd zijn.

Functioneel
• Bij een betere warmteweerstand, een grotere Rc-waarde, van de gevel zal de temperatuur van het 

binnenblad vrijwel overeenkomen met de binnentemperatuur van de ruimte die aan deze gevel grenst. 
Dit heeft een positief effect op comfort in de ruimte. 

• Een goed geïsoleerde gevel betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	4:	Matig

Technisch
• De gevelconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 1,0 

m2K/W en kleiner dan 2,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) of 30 mm (zonder spouw) zijn en kleiner dan 70 mm. 
Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw tussen 1982 en 1995 
gebouwd zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Technisch
• De warmteweerstand (Rc-waarde) van de gevelconstructie moet kleiner zijn dan 1,0 m2K/W. Indien de 

Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte kleiner zijn dan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) 
of 30 mm (zonder spouw). Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw 
tussen 1975 en 1982 gebouwd zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	6:	Zeer	slecht
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Technisch
• Er is geen isolatie en indien de afwezigheid van isolatie niet aangetoond kan worden, moet het gebouw 

voor 1975 gebouwd zijn.

Functioneel
• Verminderd comfort vanwege mogelijke koudestraling van ongeïsoleerde gevel.

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	ladders	en	klimijzers

BRAND:
•  Niet van toepassing

ONDERHOUD:

Conditie	1

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen 
afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit van de elementen. Wel kunnen zich functionele 
gebreken voordoen door een (beperkte) calamiteit.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet 
optreden. Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend 
zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe vuilaanslag
(milieu). Ook kan graffitibekladding als incident worden aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen 
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel kan een goed 
uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element voldoet aan alle wet- en regelgeving
met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Vervangende onderdelen of componenten zijn 
eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	2

Werking/constructief
Functionele gebreken treden incidenteel onder ongunstige omstandigheden op. Deze gebreken mogen niet 
veroorzaakt zijn door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken.

Materiaal
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
zoals verweringsverschijnselen verkeren in een beginstadium. Het element vertoont al zichtbaar vuilaanslag 
(milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of 
uitvoeringsonvolkomenheden
betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
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veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. Vervangende 
onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	3
Werking/constructief
Functionele gebreken zoals vocht- en tochtoverlast en gebreken aan constructies komen incidenteel voor. 
Het bedrijfsproces van de afnemer wordt door de geconstateerde gebreken niet geschaad.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in 
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element 
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte 
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan wet- en regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot aanpassing.
Vervangende onderdelen of componenten van installaties zijn verkrijgbaar maar tegen geringe meerkosten 
en/of een langere levertijd. 

Conditie	4

Werking/constructief
Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Functionele gebreken met als oorzaak veroudering van 
materialen c.q. constructieve gebreken en onbruikbaarheid zijn in de afgelopen jaren incidenteel 
aangetroffen. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering 
zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen 
onderdelen die het directe functioneren van een element bedreigen.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering zijn incidenteel al 
oorzaak van functionele gebreken, zoals lekkages, of zijn dat al geweest. Het element voldoet ten dele aan 
wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn zodanig dat
aanpassing op enkele punten noodzakelijk is. Vervangende onderdelen of componenten zijn verkrijgbaar 
maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of een aanzienlijke levertijd.

Conditie	5

Werking/constructief
Functionele gebreken en gebreken aan constructies komen regelmatig voor. Gebreken doen zich inciden-
teel voor dan wel zijn in afgelopen jaren met regelmaat aangetroffen. 

Materiaal
Ernstige gebreken aan materialen komen regelmatig voor. Incidenteel komen hierdoor functionele 
gebreken voor of zijn al eerder met enige regelmaat voorgekomen. Er worden ernstige gebreken aan 
materialen c.q. constructies aangetroffen die in een gevorderd stadium verkeren. Onderdelen die het
directe functioneren (werking primair) van het element beïnvloeden, vertonen zichtbare gebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
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maat functionele gebreken zoals lekkages, of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot 
aantal punten niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. 

Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
•  Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

•  Niet van toepassing

Conditieomschrijving	gootconstructie/overstekken/boeiboorden

BRAND:
•  Niet van toepassing

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking	/	constructie
In het afgelopen paar jaar zijn, onder normale gebruiksomstandigheden, geen storingen of lekkages 
opgetreden waardoor er aantasting van de constructie heeft plaats kunnen vinden. en is er geen sprake 
geweest van verouderde materialen, bouwfouten etc.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken mogen niet optreden. Gebreken van geringe ernst, zoals 
vervorming en verwering, komen in beginnende vorm voor. 

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Toegepaste materialen zijn van degelijke kwaliteit. 
Detailleringen zijn zodanig dat:
- De dakbedekking goed aansluit op de goten;
- Voorzieningen aanwezig zijn ter opvang van de thermische wering;
- Het profiel van de goot constructie afgestemd is op de grootte van het dakvlak, de goot constructie heeft 

een goed afschot.

Incidenteel is naar aanleiding van een calamiteit, een kleine, duurzame reparatie uitgevoerd. Incidenteel 
worden kleine onvolkomenheden van esthetische aard aangetroffen. Onder andere een niet geheel strakke 
uitvoering en licht onregelmatige beugelafstanden.

Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
Functionele gebreken in de vorm van bijvoorbeeld houtrot, corrosie treden incidenteel op. Deze gebreken 
mogen niet veroorzaakt zijn door veroudering van materialen, constructies en/of bouwfouten.

Materiaal
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
- zoals verweringsverschijnselen - verkeren in een beginstadium. Het element vertoont al zichtbaar 
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vuilaanslag (milieu). Houtwerk van omtimmeringen is licht verweerd. Ook kan er corrosie optreden aan 
metalen onderdelen van de gootconstructies/ overstekken/ boeiboorden.

Basiskwaliteit
Het werk is goed uitgevoerd, op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering. Ontwerp- en/of uitvoeringsonvolkomenheden betreffen details, zonder dat 
hierdoor goed functioneren wordt verhinderd. Wel kan sprake zijn van versnelde aantasting. Incidenteel 
zijn, naar aanleiding van een calamiteit, duurzame reparaties uitgevoerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Functionele gebreken in de vorm van bijvoorbeeld houtrot, corrosie treden plaatselijk op. Deze gebreken 
mogen niet veroorzaakt zijn door veroudering van materialen, constructies en/of bouwfouten.

Materiaal
Bij druippunten in zinken goten wordt aantasting zichtbaar, vaak omgeven door een oranje-geel-witte 
Plaatselijk doen zich ernstige gebreken aan materialen en constructies voor, die echter niet resulteren in 
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals houtrot in de omtimmeringen of corrosie aan de bevesti-
gingsmiddelen treedt plaatselijk op zonder dat dit ten kosten gaat van de constructieve veiligheid. 
Verwering treedt plaatselijk tot regelmatig op. Het element vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag 
(milieu).

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is redelijk, door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke 
gebreken in ontwerp, detaillering en uitvoering. Enerzijds komen goed uitgevoerde en duurzame reparaties 
regelmatig voor. Anderzijds worden plaatselijk reparaties aangetroffen welke slecht dan wel met minder 
geschikte middelen zijn uitgevoerd.

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
In het afgelopen paar jaar is onder normale gebruiksomstandigheden incidenteel een gebrek opgetreden 
veroorzaakt door veroudering van materialen, bouwfouten etc. , zonder dat dit tot

Materiaal
Houtrot treedt plaatselijk in omtimmeringen op en ook wordt incidenteel houtrot of vergevorderde vorm 
van corrosie aangetroffen in de constructieve delen. De veiligheid bij het betreden van de goot constructie/
overstekken is nog steeds gewaarborgd. Beugelwerken bij mast- en bakgoten corroderen duidelijk 
zichtbaar. 

Basiskwaliteit
Het werk is matig uitgevoerd. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering zijn incidenteel 
reeds oorzaak van functionele gebreken, en die onder normale omstandigheden risico’s voor goed 
functioneren met zich meebrengen, worden aangetroffen. Plaatselijk tot regelmatig komen ad hoc 
uitgevoerde reparaties voor.

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
De gootconstructie/overstekken/boeiboorden vertonen regelmatig ernstige gebreken(bijv. houtrot), die de 
constructieve veiligheid in het geding brengen. De veiligheid bij het betreden van de gootconstructie/
overstekken is niet meer gewaarborgd.  Beugelwerken en andere bevestigings/verankeringsmiddelen 
corroderen duidelijk zichtbaar.
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Materiaal
De veiligheid bij het betreden van de gootconstructie/overstekken is niet meer gewaarborgd. Beugelwerken en 
andere bevestigings/verankeringsmiddelen corroderen duidelijk zichtbaar. Houtrot in omtimmeringen en 
constructieve delen leidt tot veiligheidsrisico’s bij het betreden van de gootconstructie/overstekken. 

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten worden aangetroffen die, onder normale omstandigheden, breedscha-
lige veiligheidsrisico’s veroorzaken. Ook allerlei ad hoc uitgevoerde reparaties doen zich voor.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Traliewerken

BRAND:
Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.
 
ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen afbreuk 
doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit van de elementen. Wel kunnen zich functionele gebreken 
voordoen door een (beperkte) calamiteit.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet optreden. 
Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend zijn voor het 
functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe vuilaanslag(milieu). Ook kan 
graffitibekladding als incident worden aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen 
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel kan een goed 
uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element voldoet aan alle wet- en regelgeving
met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Vervangende onderdelen of componenten zijn 
eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Functionele gebreken treden incidenteel onder ongunstige omstandigheden op. Deze gebreken mogen niet 
veroorzaakt zijn door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken.

Materiaal
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
zoals verweringsverschijnselen verkeren in een beginstadium. Het element voldoet vrijwel geheel aan alle 
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wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is 
geen verplichting tot aanpassing. Vervangende onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of 
uitvoeringsonvolkomenheden
betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. Vervangende 
onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	3

Werking/constructief
Functionele gebreken zoals vocht- en tochtoverlast en gebreken aan constructies komen incidenteel voor. 
Het bedrijfsproces van de afnemer wordt door de geconstateerde gebreken niet geschaad.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in 
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element 
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte 
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan wet- en regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot aanpassing.
Vervangende onderdelen of componenten van installaties zijn verkrijgbaar maar tegen geringe meerkosten 
en/of een langere levertijd. 

Conditie	4

Werking/constructief
Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Functionele gebreken met als oorzaak veroudering van 
materialen c.q. constructieve gebreken en onbruikbaarheid zijn in de afgelopen jaren incidenteel 
aangetroffen. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering 
zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen 
onderdelen die het directe functioneren van een element bedreigen.
 element vertoont al zichtbaar vuilaanslag (milieu). 

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken zoals lekkages, of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot 
aantal punten niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. 

Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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ENERGIE:
•  Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
•  Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Afdichtvoegen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De afdichtvoeg van de gevelopeningen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De afdichtvoeg van de gevelopeningen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059- brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de afdichtvoeg van de gevelopeningen slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De afdichtvoeg van de gevelopeningen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de afdichtvoeg van de gevelopeningen regelmatig.
  
Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
De afdichtvoeg van de gevelopeningen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de afdichtvoeg van de gevelopeningen aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De afdichtvoeg van de gevelopeningen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de afdichtvoeg van de gevelopeningen niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de afdichtvoeg van de gevelopeningen dat deze niet meer te classificeren 
is onder conditie 5.
 
ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Lekkages, vochtdoorslag van voegen in de scheiding van binnen- en buitenklimaat en dergelijke gebreken, 
mogen niet voor komen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken zoals onthechting en verstening, doen zich niet voor. Het elastisch, plastisch 
gedrag van de kit is optimaal. Beginnende stofaanslag en incidenteel geringe beschadigingen (vingerafdruk-
ken) treden op.
 
Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze en -detaillering zijn afgestemd op de te 
verwachte belasting. Het werk is recht en strak uitgevoegd. Waar nodig of voorgeschreven is er geprimerd. 
Voegwanden zijn allemaal recht en strak.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
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Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag van voegen in de scheiding van binnen- en buitenklimaat mogen 
niet worden aangetroffen.

Materiaal
Incidenteel manifesteert zich een ernstig defect zoals uitgepeuterd kitwerk, onthechting en scheurvorming. 
Serieuze gebreken, waaronder barstvorming en verstening (beginstadium), treden op. De hechting van 
kitwerk op (zanderige) steenachtige ondergronden is beperkt. De hechting neigt er vooral toe “aan te 
kleven” en is met een klein beetje (vinger)druk op de kitvoeg tamelijk gemakkelijk te verbreken. Vervuiling 
doet zich voor door ingewaaid stof en zand.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is goed. Het werk is wat minder recht en strak uitgevoerd. Lichte besmetting van 
omliggend werk wordt aangetroffen. Incidenteel komen kleine afwijkingen in de detaillering van de 
kitmassa voor. Materiaalkeuze en detaillering zijn afgestemd op de te verwachte belasting. Waar nodig of 
voorgeschreven is er geprimeerd.

Conditie	3

Werking/constructief
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag in de scheidingen tussen binnen- en buitenmilieu doen zich niet 
voor. Zeer incidenteel komt lekkage voor in (horizontale) kitvoegen.

Materiaal
Plaatselijk worden ernstige defecten, zoals onthechting en scheurvorming aangetroffen. Ontwikkeling van 
verstening en verharding in de toplagen is zichtbaar. Het dieper gelegen kitwerk bezit nog de oorspronke-
lijke kwaliteit. De hechting van kitvoegen op (zanderige) steenachtige ondergronden is zeer beperkt: de kit 
zit meer in de voeg geklemd dan dat deze aan de voegwanden is gehecht. Het oppervlak is zichtbaar vervuild 
door ingewaaid zand of stof.

Basiskwaliteit:
Het werk is redelijk. Voegwanden zijn, waar dat nodig of voorgeschreven is, niet voor-behandeld. Het werk 
is niet erg recht en strak uitgevoerd. Zichtbare migratie van oplosmiddel in omliggend werk (bij slechte 
kitkwaliteit) treedt op. De afstemming van kitvoegbreedte op kitvoegdiepte is enigszins aan de krappe kant.

Conditie	4

Werking/constructief
Incidenteel doen zich lekkages en tochtklachten voor of hebben zich reeds voorgedaan. Deze zijn veroor-
zaakt door kitwerk in scheidingen van binnen- en buitenklimaat. Incidenteel tot plaatselijk worden 
lekkages aangetroffen in (horizontale) kitvoegen.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig doen zich ernstige gebreken, waaronder onthechting en scheurvorming, voor. 
Verstening en verharding hebben zich in de diepte van de voeg ontwikkeld. De oorspronkelijke kwaliteit en 
eigenschappen zijn vrijwel verdwenen. De hechting van kit op (zanderige) steenachtige oppervlakten begint 
kieren te vertonen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten komen voor: de kitmassa heeft te weinig diepte ten opzichte van de 
breedte. De aanhechting van de kit is slecht (op meer dan twee vlakken, keuze van de kit in relatie tot de te 
verwachte belasting). Plastische kit is gebruikt in plaats van elastische kit, er is een te smalle kitvoeg. Kitten 
kunnen van een slechte kwaliteit zijn. Denk met name aan sterk migrerende butyleenkitten.

Conditie	5
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Werking/constructief
Incidenteel tot plaatselijk doen zich lekkages en tochtproblemen voor of hebben zich reeds voorgedaan in 
scheidingen van binnen- en buitenklimaat. Lekkages in (horizontale) kitvoegen worden plaatselijk tot 
regelmatig aangetroffen.

Materiaal
Regelmatig doen zich ernstige gebreken zoals onthechting, scheurvorming en ontbrekende delen voor. De 
kitmassa is vaak volledig versteend en zit op veel plaatsen min of meer los in de voeg.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten kan de kit vrijwel onmogelijk nog functioneren. De combinatie 
van verkeerde kitkwaliteit en verkeerde verhouding van de kitmassa is hiervan een voorbeeld. Ook gebeurt 
het dat kit op oneigenlijke wijze is toegepast in zeer brede voegen (40 mm en meer), waar in feite andere 
materialen gekozen hadden moeten worden.

Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	afwerklaag	gevel

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De afwerklaag van de gevel voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059- brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De afwerklaag van de gevel voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor. (oppervlakte)
Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
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Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de gevel slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De afwerklaag van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059- brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor. (oppervlakte)Beschadigingen komen 
regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de gevel regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De afwerklaag van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059- brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor. (oppervlakte)Beschadigingen komen 
aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de gevel aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De afwerklaag van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059- brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor. (oppervlakte)Beschadigingen komen 
algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de gevel niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de afwerklaag van de gevel dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:
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Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
• Niet van toepassing

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken, veroorzaakt door veroudering mogen niet voorkomen. Wel kan sprake zijn 
van beginnende vervuiling door stofaanslag (grauw worden). Incidenteel treedt enige bekladding op.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer uitstekend en deugdelijk. Het werk is strak en regelmatig aangebracht. Incidenteel 
worden kleine esthetische onvolkomenheden aangetroffen, zoals lichte structuurverschillen.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
• Niet van toepassing

Materiaal
Incidenteel treedt een ernstig defect op, zoals loszittende delen. Het oppervlak vertoont algemeen zeer 
lichte erosie. Vervuiling door stofaanslag geeft al zwartkleuring te zien. Zoutuitslag komt aanzienlijk voor.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit goed. Incidenteel worden reparaties aangetroffen. Door onvoldoende laagdikte of 
voorbehandeling zit het pleisterwerk incidenteel los of is het verbrand. Vlakverdelingen of profileringen 
zijn plaatselijk niet geheel strak, verticaal etc. uitgevoerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
• Niet van toepassing

Materiaal
Plaatselijk doen zich serieuze defecten voor. Incidenteel tot plaatselijk ontbreken stukken pleisterwerk of 
bollen ze uit. Het oppervlak vertoont algemeen zichtbaar erosie: bij wrijven komen zandkorrels los. 
Vervuiling door stofaanslag geeft het oppervlak een zwartgrijze kleur. Bij vochtig weer wordt een patroon 
van craquelé zichtbaar.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Plaatselijk tot regelmatig is het pleisterwerk verbrand. Oorzaken: onvoldoende 
voorbehandeling, een te dunne laagdikte etc. Plaatselijk vertoont het pleisterwerk, bijvoorbeeld door een 
foutieve samenstelling, weinig samenhang.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
• Niet van toepassing

Materiaal
Loszittende delen komen regelmatig voor. Plaatselijk tot regelmatig ontbreken stukken pleisterwerk 
volledig of bollen ze uit. Het pleisterwerk is door stof, mos- en alggroei zwaar vervuild.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Bij de samenstelling of de verwerking zijn structurele fouten gemaakt. Hierdoor worden 
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tamelijk grote, aaneengesloten vlakken met weinig samenhang aangetroffen. Soms zitten deze los van de 
ondergrond.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
• Niet van toepassing

Materiaal
Loszittende delen komen regelmatig tot aanzienlijk voor. Meer dan regelmatig ontbreken stukken 
pleisterwerk of zijn deze losgekomen (uitbollen) van de ondergrond.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. In de samenstelling of verwerking zijn structurele fouten gemaakt. Hierdoor vertonen 
aanzienlijke oppervlakken weinig samenhang of zitten ze zichtbaar los van de ondergrond.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	voegwerk

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het voegwerk van de gevel voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften.  (oppervlakte)Beschadigingen komen niet 
voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het voegwerk van de gevel voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor. (oppervlakte)
Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. Benodigde (product)certificaten, classificatiedocu-
menten zijn wel aanwezig en geldig.
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Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (het voegwerk van) de gevel slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het voegwerk van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor. (oppervlakte)Beschadigingen komen 
regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (het voegwerk van) de gevel regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het voegwerk van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor. (oppervlakte)Beschadigingen komen 
aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (het voegwerk van) de gevel aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het voegwerk van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor. (oppervlakte)Beschadigingen komen 
algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (het voegwerk van) de gevel niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het voegwerk van de gevel dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.
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ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking	/	constructie
Niet van toepassing

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken, ontstaan door veroudering mogen niet voor komen. Wel kan er sprake zijn
van beginnende vervuiling door milieu, stofaanslag en zwart worden. Ook komt plaatselijk zoutuitslag
voor.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer uitstekend en deugdelijk. Het werk is strak en regelmatig uitgevoerd.
Incidenteel doet zich een kleine onvolkomenheid voor, waardoor esthetische bezwaren ontstaan. 
Voegspecie en steenkwaliteit zijn optimaal op elkaar afgestemd. Bij metselwerk in verglaasde steen is het 
voegwerk zodanig aangebracht dat vocht niet direct achter de glazuurlaag kan doordringen.

Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
Niet van toepassing

Materiaal
Incidenteel wordt een ernstig defect aangetroffen zoals uitgespoeld of zwaar bemost voegwerk.
Serieuze gebreken, waaronder oppervlakteafzanding, treden incidenteel tot plaatselijk op. Vervuiling door
stofaanslag geeft het voegwerk al een redelijk zichtbare zwarte kleur. Zoutuitslag komt regelmatig voor.

Basiskwaliteit
Incidenteel komen reparaties voor. Plaatselijk is het voegwerk verbrand. Lint- en stootvoegen zijn plaatse-
lijk niet geheel goed dichtgezet. Het trekken van een streep met mes- of schroevendraaierpunt mag geen
beschadiging van het voegwerk teweeg brengen: noemenswaardig afboeren van zandkorrels mag niet
gebeuren. Incidenteel tot plaatselijk dringt vocht door achter de glazuurlaag bij metselwerk in verglaasde 
steen. Dit wordt veroorzaakt door te diep aangebracht voegwerk.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Niet van toepassing

Materiaal
Het werk is matig. Bijvoorbeeld, uit geborsteld voegwerk kunnen met de vinger, gemakkelijk zandkorrels 
van het oppervlak gewreven worden.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Bijvoorbeeld, uit geborsteld voegwerk kunnen met de vinger, gemakkelijk zandkorrels
van het oppervlak gewreven worden. Plaatselijk tot regelmatig komt verbrand voegwerk voor of is het 
voegwerk slechts oppervlakkig aangebracht. De aansluiting van lint- op stootvoegen kan met een schroe-
vendraaier op diverse plaatsen gemakkelijk geperforeerd worden. Bij metselwerk in verglaasde steen dringt 
op veel plaatsen vocht door achter de glazuurlaag. Oorzaak: te diep aangebracht voegwerk.

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Niet van toepassing
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Conditie: 4

Omschrijving: Voegwerk	ontbreekt	op	veel	plaatsen

Omvang: Een	ernstig	gebrek	zoals	ontbrekend	
voegwerk	komt	regelmatig	(10-30%)	voor.	

Materiaal
Uitgespoeld of zwaar bemost voegwerk komt regelmatig voor. Serieuze gebreken, zoals oppervlakteafzan-
ding en afboerend (kalk) voegwerk, worden regelmatig aangetroffen. Het voegwerk is door stof- en
roetaanslag zichtbaar zwart gekleurd.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Bij wrijven over het voegwerk of door te prikken in het voegwerk loopt het “zand” er
min of meer spontaan uit. Structurele fouten zijn gemaakt in samenstelling en verwerking van het 
voegwerk. Hierdoor zijn binding en hechting over een aanzienlijk deel van het oppervlak niet tot stand 
gekomen. Feitelijke schade in de vorm van afwezig of uitgespoeld voegwerk is nog beperkt.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief:
Niet van toepassing

Materiaal
Uitgespoeld of zwaar bemost voegwerk komt regelmatig tot aanzienlijk voor. Serieuze gebreken en 
vervuiling komen zichtbaar en vrijwel algemeen voor.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten zijn gemaakt in de samenstelling en verwerking van het voegwerk. 
Binding en hechting van het voegwerk laten algemeen te wensen over. Op diverse plaatsen is door deze 
situatie al veel voegwerk verdwenen of uitgespoeld.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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Conditieomschrijving	bekleding	gevel

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De bekleding van de gevel voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De bekleding van de gevel voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de gevel slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De bekleding van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de gevel regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De bekleding van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de gevel aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De bekleding van de gevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de gevel niet langer gewaarborgd is/te groot is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de bekleding van de gevel dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking	/	constructie
In geval gevelbeplating een vochtkerende of tochtwerende functie heeft, mogen ernstige en serieuze 
gebreken zoals tocht en vocht of andere vormen van aantasting van het oppervlak niet worden aangetrof-
fen. Ernstige en serieuze gebreken zoals scheuren, vervormingen, verankeringen en slechte verbindingen 
komen niet voorkomen.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken mogen niet voorkomen. Vooral valt te denken aan allerlei 
vormen van materiaalaantasting: houtrot, corrosie, delaminatie etc. Incidenteel doen zich kleine mechani-
sche beschadigingen voor zoals deuken en afgebroken randen. Afdekdopjes op bevestigingsmiddelen 
ontbreken plaatselijk. Het oppervlak van de gevelbeplating vertoont beginnende vervuiling of verwering. 
Incidenteel is de beplating beklad.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Dikte, kwaliteit en afwerking van de beplating is afgestemd op 
de voorkomende (mechanische) belasting, weer, wind etc. De beplating is in haar geheel recht en strak 
aangebracht. Bollingen, krommingen etc. komen slechts zeer beperkt plaatselijk voor. Profielplaten zijn 
altijd verticaal aangebracht. De toegepaste beplating is uit zeer duurzame materialen samengesteld. Met 
inbegrip van een coating kan dit gemiddeld 25 jaar of langer meegaan. Toegepaste bevestigingsmiddelen 
zijn of zeer duurzaam (rvs/aluminium) of adequaat beschermd door coatingen.
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Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
In geval de gevelbeplating een vochtkerende functie heeft mag geen vocht worden aangetroffen. Geringe 
tochtverschijnselen worden incidenteel aangetroffen. De beplating produceert bij flinke wind hinderlijke 
geluiden: rammelen, fluiten etc. Ernstige en serieuze gebreken zoals scheuren, vervormingen, verankerin-
gen en slechte verbindingen komen niet voorkomen.

Materiaal
Incidenteel doet zich een serieus defect voor, zoals materiaalaantasting (houtrot, corrosie), breuk en defecte 
verankering. Erosieverschijnselen, putcorrosie bij aluminium, barst- en craquelévorming, treden incidenteel 
tot plaatselijk op. De oppervlakten van de beplating vertonen vervuiling en verkleuring. Zichtbare verkleu-
ring wordt aangetroffen bij afwijkend geproduceerde hulpstukken. Plaatselijk tekenen leksporen zich sterk 
af en kan de beplating ernstig beklad zijn.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit goed. De materiaalkeuze is, voor wat dikte, materiaalkwaliteit en afwerkingen 
betreffen, in de gegeven omstandigheden wat aan de lichte kant. Toegepaste beplating is uit redelijk 
duurzame materialen samengesteld die, met inbegrip van een coating, gemiddeld meer dan 10-15 jaar 
meegaan. Incidenteel worden in kleur en textuur licht afwijkende platen aangetroffen. Deze werden tijdens 
reparaties aangebracht.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Serieuze problemen met betrekking tot scheuren, vervormingen, verankeringen en verbindingen doen zich 
plaatselijk voor. Vochtdoorslag bijvoorbeeld door veroudering van plaatmateriaal, mag niet voorkomen als 
de beplating een vochtwerende functie heeft. Tocht manifesteert zich incidenteel tot plaatselijk.

Materiaal
Plaatselijk doen zich ernstige gebreken voor, zoals materiaalaantasting, delaminatie, breuk en verankering-
defecten. Serieuze gebreken worden plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. Verwering treedt tamelijk sterk 
op. De oppervlakken van de beplating zijn sterk vervuild of verkleurd. Bevestigingsmiddelen zijn zeer sterk 
gecorrodeerd, waardoor de verankering van de plaat incidenteel in het geding kan komen.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Toegepaste beplating is van weinig duurzame materialen gemaakt die, met inbegrip van 
een coating, gemiddeld minder dan 10-15 jaar meegaan. Onvolkomenheden die worden aangetroffen:
- Niet geheel stabiele ondergrond - achterliggend regelwerk;

Conditie: 3

Omschrijving: Vervuiling	gevelbeplating	is	duidelijk	
waarneembaar.

Omvang:	Geringe	gebreken	zoals	vervuiling	en	algen		
komen	algemeen		
(>	70%)	voor.
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Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Serieuze problemen met betrekking tot scheuren, vervormingen, verankeringen en verbindingen doen zich 
regelmatig voor. Incidenteel is vochtdoorslag aangetroffen in situaties waar de beplating een vochtkerende 
functie heeft. Tocht komt plaatselijk merkbaar voor. 

Materiaal
Ernstige gebreken (materiaalaantasting, delaminatie, breuk, verankeringdefecten) doen zich plaatselijk tot 
regelmatig voor. Incidenteel ontbreken platen of plaat delen of vertonen deze perforaties. Slordigheden in 
de uitvoering doen zich voor: verlopende aansluitnaden, onregelmatig aangebrachte
bevestigingen, slecht afgewerkte randen etc. Bevestigingsmiddelen blootgesteld aan weer en wind
zijn veel minder duurzaam dan het plaatmateriaal. Ze zijn in feite voor toepassing buiten ongeschikt (o.a.
gecherardiseerde schroeven).

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in materiaalkeuze, detaillering, afwerking etc. doen zich voor. Hierbij 
valt te denken aan: slecht geanodiseerd aluminium; multiplex met slechte verlijmingkwaliteit; houtsoort; 
verkeerde bouwfysische detaillering waardoor van achteruit aantasting van het plaatmateriaal optreedt en 
achterliggend (horizontaal) regelwerk dat de vereiste ventilatie bij bepaalde plaatmaterialen verhindert. 
Slordigheden in de uitvoering doen zich voor: verlopende aansluitnaden, onregelmatig aangebrachte
bevestigingen, slecht afgewerkte randen etc. Bevestigingsmiddelen blootgesteld aan weer en wind
zijn veel minder duurzaam dan het plaatmateriaal. Ze zijn in feite voor toepassing buiten ongeschikt (o.a.
gecherardiseerde schroeven).

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Ernstige problemen met betrekking tot scheuren, vervormingen, verankeringen en verbindingen doen zich 
regelmatig voor. Incidenteel tot plaatselijk treedt vochtdoorslag op in situaties waar de beplating een 
vochtwerende functie heeft. Tocht komt onder normale condities algemeen voor. Bij flinke wind ontstaat 
merkbaar overlast.

Materiaal
Ernstige gebreken (materiaalaantasting, delaminatie, breuk, verankeringdefecten) komen regelmatig voor. 
Incidenteel ontbreken platen of plaat delen of vertonen deze perforaties. Serieuze gebreken, vooral allerlei 
soorten verwering, treden algemeen en duidelijk zichtbaar op. Onder andere door aantasting, kunnen 
incidenteel tot plaatselijk platen ontbreken (gedeeltelijk tot geheel).

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten kunnen oorzaak zijn van de hiervoor omschreven functionele 
problemen. Slechte detaillering waardoor risico’s voor inwatering van achter- of onderliggend werk bestaan 
(vochtbelaste aansluitnaden die slechts afgedicht zijn door dunne celbanden, kitvoegen die niet goed te 
dimensioneren of aan te brengen zijn etc.).

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Zie gevelconstructie

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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Conditieomschrijving	dilatatie/elastische	voeg	buitenwand

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenwand voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte) Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenwand voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit 
element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenwand slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenwand regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenwand aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte) Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenwand niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dilatatie/elastische voeg in de buitenwand dat deze niet meer te 
classificeren is onder conditie 5..

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking	/	constructie
Lekkages, vochtdoorslag en dergelijke gebreken van voegen in de scheiding van binnen- en buitenklimaat 
mogen niet voor komen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken zoals onthechting en verstening, doen zich niet voor. Het elastische, plastisch 
gedrag van de kit is optimaal. Beginnende stofaanslag en incidenteel geringe beschadigingen (vingerafdruk-
ken) treden op.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze en -detaillering zijn afgestemd op de te 
verwachten belasting. Het werk is recht en strak uitgevoegd. Waar nodig of voorgeschreven is er gepri-
meerd. Voegwanden zijn allemaal recht en strak.

Conditie: 1

Omschrijving: Er	zijn	geen	gebreken,	de	kitvoeg	verkeert	in	nieuwbouwstaat.
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Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag van voegen in de scheiding van binnen- en buitenklimaat mogen 
niet worden aangetroffen.

Materiaal
Incidenteel manifesteert zich een ernstig defect zoals uitgepeuterd kitwerk, onthechting en scheurvorming. 
Serieuze gebreken, waaronder barstvorming en verstening (beginstadium), treden op. De hechting van 
kitwerk op (zanderige) steenachtige ondergronden is beperkt. De hechting neigt er vooral toe “aan te 
kleven” en is met een klein beetje (vinger)druk op de kitvoeg tamelijk gemakkelijk te verbreken. Vervuiling 
doet zich voor door ingewaaid stof en zand.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is goed. Het werk is wat minder recht en strak uitgevoerd. Lichte besmetting van 
omliggend werk wordt aangetroffen. Incidenteel komen kleine afwijkingen in de detaillering van de 
kitmassa voor. Materiaalkeuze en detaillering zijn afgestemd op de te verwachten belasting. Waar nodig of 
voorgeschreven is er geprimeerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag in de scheidingen tussen binnen- en buitenmilieu doen zich niet 
voor. Zeer incidenteel komt lekkage voor in (horizontale) kitvoegen.

Materiaal
Plaatselijk worden ernstige defecten, zoals onthechting en scheurvorming aangetroffen. Ontwikkeling van 
verstening en verharding in de toplagen is zichtbaar. Het dieper gelegen kitwerk bezit nog de oorspronke-
lijke kwaliteit. De hechting van kitvoegen op (zanderige) steenachtige ondergronden is zeer beperkt: de kit 
zit meer in de voeg geklemd dan dat deze aan de voegwanden is gehecht. Het oppervlak is zichtbaar vervuild 
door ingewaaid zand of stof.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Voegwanden zijn, waar dat nodig of voorgeschreven is, niet voorbehandeld. Het werk is 
niet erg recht en strak uitgevoerd. Zichtbare migratie van oplosmiddel in omliggend werk (bij slechte 
kitkwaliteit) treedt op. De afstemming van kitvoegbreedte op kitvoegdiepte is enigszins aan de krappe kant.

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Incidenteel doen zich lekkages en tochtklachten voor of hebben zich al voorgedaan. Deze zijn veroorzaakt 
door kitwerk in scheidingen van binnen- en buitenklimaat. Incidenteel tot plaatselijk worden lekkages 
aangetroffen in (horizontale) kitvoegen.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig doen zich ernstige gebreken, waaronder onthechting en scheurvorming, voor. 
Verstening en verharding hebben zich in de diepte van de voeg ontwikkeld. De oorspronkelijke kwaliteit en 
eigenschappen zijn vrijwel verdwenen. De hechting van kit op (zanderige) steenachtige oppervlakten begint 
kieren te vertonen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten komen voor: de kitmassa heeft te weinig diepte ten opzichte van de 
breedte. De aanhechting van de kit is slecht (op meer dan twee vlakken, keuze van de kit in relatie tot de te 
verwachten belasting). Plastische kit is gebruikt in plaats van elastische kit, er is een te smalle kitvoeg. 
Kitten kunnen van een slechte kwaliteit zijn. Denk vooral aan sterk migrerende butyleen kitten.
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Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Incidenteel tot plaatselijk doen zich lekkages en tochtproblemen voor of hebben zich al voorgedaan in 
scheidingen van binnen- en buitenklimaat. Lekkages in (horizontale) kitvoegen worden plaatselijk tot 
regelmatig aangetroffen.

Conditie: 5

Omschrijving: Ontbrekende	kitvoeg.

Omvang: Ernstige	gebreken	zoals	ontbrekende	delen	komen	aanzienlijk	
(30-70%)	voor.	

Materiaal
Regelmatig doen zich ernstige gebreken zoals onthechting, scheurvorming en ontbrekende delen voor. De 
kitmassa is vaak volledig versteend en zit op veel plaatsen min of meer los in de voeg.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten kan de kit vrijwel onmogelijk nog functioneren. De combinatie 
van verkeerde kitkwaliteit en verkeerde verhouding van de kitmassa is hiervan een voorbeeld. Ook gebeurt 
het dat kit op oneigenlijke wijze is toegepast in zeer brede voegen (40 mm en meer), waar in feite andere 
materialen gekozen hadden moeten worden.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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3.4 Omhulling gevelopeningen

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Constructie	gevelopeningen
 Kozijnwerk buiten (310100)
 Vliesgevel (310400)
 
Uitrusting
 Beglazing buiten (310500 en 310520 en 310530)
 Deuren buiten (313000)
  
2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening
 
Constructie

Kozijnwerk	buiten	
Bedoeld wordt het geheel van kozijnwerken, inclusief houten buitenluiken, panelen, ramen (draaiende 
delen zoals draai-, val-. kiep-, klep- uitzet-, draaikiepramen, waarin glas is gevat), hang- en sluitwerken van 
ramen en luiken, glaslatten, stelkozijnen, lateien, raamdorpels, waterslagen, dauerlüftung e.d.
In geval er sprake is van prefab kozijnelementen in (in het zicht blijvende) stelkozijnen van een afwijkend 
materiaal, dan richt de materiaalsoort zich op het prefab kozijnelement. 

Vliesgevel
Bedoeld worden grote over meerdere verdiepingen aaneengesloten zichzelf dragende (gevel)vlakken van 
kozijnwerken, inclusief panelen, ramen, deuren, hang- en sluitwerk en glaslatten. Vliesgevels kunnen 
eventueel onder een helling geplaatst zijn.
Tot de vliesgevel behoren niet de beglazing, beglazingskitten en -profielen en zonwering.

Uitrusting

Beglazing	buiten
Bedoeld wordt het geheel van glas en afdichtingsystemen (zoals stopverf, kit en profielen) in kozijnwerken, 
ramen en deuren. Glaslatten en dauerlüftungsystemen worden tot het kozijnwerk gerekend en glazen 
bouwstenen tot gesloten gevel metselwerk.
De opgave richt zich op bijzondere soorten beglazing, waaronder glas in lood (incl. bindroeden en 
brugstaven), beschilderde beglazing, kunststof glas (zoals polycarbonaat en acrylaat platen), enkelbladig 
floatglas al dan niet getint, gefigureerd, in draadglas uitvoering, melkglas, twee- of driebladig dubbelglas al 
dan niet met bijzondere geluidswerende, warmtewerende, zonwerende (warmteabsorberend of zelfreflecte-
rend) eigenschappen, veiligheidsbeglazingen; gelaagd, gehard, brandwerend, inbraakwerend en kogelwe-
rend glas.
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Glas	in	lood	van	historische	waarde	..	in	Jachthuis	Sint	Hubertus,

Deuren	buiten
Bedoeld worden alle handbediende draaibuitendeuren, inclusief hang- en sluitwerk (zoals haken, draai-
knoppen, espagnolets, scharnieren, geleiderails), gehengen, en (niet elektrisch aangedreven) deurdrangers 
ongeacht materiaaltoepassing. Als voorbeeld gelden draaideuren zoals vlakke deuren, hardglazen deuren, 
tocht- en branddeuren, paneel- of opgeklampte deuren (van historische waarde), specifieke toegangsdeu-
ren zoals handbediende schuifdeuren. Alle soorten elektrisch aangedreven deuren worden buiten beschou-
wing gelaten. Deze worden opgenomen bij discipline Electrotechniek. Niet bedoeld worden standaard 
(woningbouw) garagedeuren. .
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3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Kozijnwerk buiten m2 vlakvol gemeten (buiten-
werkse maten). 
Tot het kozijnoppervlak worden 
die delen gerekend welke 
zichtbaar omkaderd zijn door 
stijlen en dorpels. Niet zichtbaar 
omkaderde delen, beplatingen, 
worden tot de gevelbeplating 
gerekend.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Het kozijnwerk dient geïnventariseerd worden naar oriëntatie  bijv 

Noord, Oost, Zuid  en West, of middels een andere methode. Kleine 
nissen en uitbouwen hoeven niet separaat te worden beschreven.

* Toegepaste materiaalsoort (zoals  houtsoort, kunststof, alumi-
nium, staal, etc.)

* Toegepaste beschermlaag;
* De infiltratiewaarde;
* Eventueel toegepast monumentaal hang- en sluitwerk van ramen;
* Bereikbaarheid vanwege eventueel toegepast traliewerk, geplaatst 

in / tegen kozijnwerk ;
* (buiten)Luiken (voorzien van schilderwerk);
* Soort en materiaal van kozijnwerk, ramen zoals draai-, val-. kiep-, 

klep- uitzet-, draaikiepramen; 
* Afmetingen van ramen in m2;
* Afmetingen van panelen in m2 incl. hun opbouw( materiaalsoort, 

enkelvoudig of als sandwichpaneel uitgevoerd etc.),het toegepaste 
paneelsysteem, gekit (wel / niet belucht), soort kit /

profiel, en de Rc-waarde;
* Stelkozijnen;
* Raamdorpels en waterslagen; 
* Dauerlüftung;
* Hoeveelheden naar situering (beschut / onbeschut);
* Eventuele conserveringen / verduurzaming (hout / metaal);
* Van historische waarde

Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO kozijnwerk (indien bekend) incl. de panelen die zich daarin 

bevinden;
* Specificatie van glaslatten: 
- Materiaalsoort zoals hard-/zachthout, aluminium , staal, kunststof 

etc. ;
- Dikte sponning (>/< 20 x 20 mm);
- Gespijkerd of geschroefd (recht of schuin);
- Hart op hart afstand schroeven (>/< 250 mm);

Vliesgevel Vlakvol in m2. Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* De vliesgevels dienen geïnventariseerd worden naar oriëntatie bijv 

Noord, Oost, Zuid  en West, of middels een andere methode. Kleine 
nissen en uitbouwen hoeven niet separaat te worden beschreven.

* Toegepaste materiaalsoort (bijv. aluminium, staal etc.);
* Opgave van eventuele conserveringen (zinklagen e.d.);.
* Onder helling geplaatst;
* Fabrikant;
* Bouwjaar;
* Infiltratiewaarde;
* Afmetingen van panelen in m2 incl. hun opbouw( materiaalsoort, 

enkelvoudig of als sandwichpaneel uitgevoerd etc.) en isolatie-
waarde;

* Toegepaste beschermlaag;
* Soort en materiaal van ramen zoals draai-, val-. kiep-, klep- uitzet-, 

draaikiepramen
* Afmetingen van panelen in m2 incl. hun opbouw( materiaalsoort, 

enkelvoudig of als sandwichpaneel uitgevoerd etc.), het 
toegepaste paneelsysteem, gekit (wel / niet belucht), soort kit /
profiel, en de  Rc-waarde;
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Beglazing buiten m2.
Als vuistregel voor de berekening 
van de hoeveelheid beglazing in 
traditionele kozijnconstructies 
kan gelden: het kozijnoppervlak 
verminderd met 20%.
In principe wordt het feitelijk 
glasoppervlak gemeten, d.w.z. 
met inbegrip van het glas in de 
kozijnsponningen.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* De buitenbeglazingen dienen geïnventariseerd worden naar 

oriëntatie  bijv Noord, Oost, Zuid  en West, of middels een andere 
methode. Kleine nissen en uitbouwen hoeven niet separaat te 
worden beschreven. Met het oog op de toepassing voor 
verschillende doeleinden, dienen er meervoudige inventarisatie en 
inspectieregels te worden opgenomen, bijvoorbeeld uit het 
oogpunt Monumentale karakter, Thermische isolatie, Beveiligings-
beglazing;

* Glassoort of type (zoals glas-in-lood/beschilderd glas/HR++);
* Het beglazingssysteem, beveiligingsbeglazing, gekit (wel / niet 

belucht), soort kit / profiel;
* Eventuele bijzondere vorm (gebogen, ronde ruiten);
* Isolatiewaarde (U-waarde);
* Dikte/kleur/textuur van restauaratie afwijkend van overige;
* Materiaal brugstaven (brons, messing, staal, ijzer) glas in lood;
* Windroeden aan binnen- of buitenzijde glas in lood
* Is er voor- / achterzetbeglazing gebruikt en op welke manier
* In een museale opstelling toegepast
* van historische waarde
 
Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO beglazing (indien bekend);
* Hoogte, breedte en dikte van het glas
* Insteekdiepte in mm.

Deuren buiten stuks Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste beschermlaag;
* Deuren voorzien van electrische deurdrangers behoren tot de 

discipline Electrotechniek
* Soort/ toegepaste materiaal deuren; 
* Afmetingen van de totale oppervlakte van deuren in m2;
* Eventueel toegepast monumentaal hang- en sluitwerk (haken, 

sloten, draaiknoppen, espagnolets, scharnieren, gehengen, 
geleiderails).

* Rc-waarde

Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO deur (indien bekend)
* Hoogte, breedte en dikte van de deur;
* Hoeveelheid scharnieren;
* Aanwezigheid van:
- slotkast met stalen dagschoot;
- (opschuimende) roosters

 
4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
De beschikbaarheid van ‘vluchtdeuren’ en de goede werking van deuren en luiken met een brand- en/of 
rookwerende functie.Relevante inspectiepunten
• Het gebruik van deuren, ramen en luiken met een brandwerende functie
 - Niet in geopende stand geblokkeerd tenzij deze wordt losgelaten bij brand
• Het gebruik van deuren, ramen en luiken met een rookwerende functie
 - Niet in geopende stand geblokkeerd tenzij deze wordt losgelaten bij brand
• Het gebruik van deuren in vluchtroutes
 - Deuren te openen zonder gebruik van sleutels 
 - Aanwezigheid panieksluiting in ruimte met >100 personen (let ook op werking van paniekbeslag,  
  knopcilinders e.d.)
 - Functioneren automatisch werkende deuren in vluchtroute
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 - Aanwezigheid van de aanduiding “hard duwen” op toegang overdruktrappenhuis
 - Aanwezigheid aanduiding “nooddeur vrijhouden” aan buitenzijde van nooddeuren in de buitengevel

De functie van een brandweeringang, indien deze als zodanig is aangewezen en is uitgevoerd met voorzie-
ningen om de inzet van de brandweer te ondersteunen, is het faciliteren van de brandweer middels het 
verschaffen van een snelle toegang tot het gebouw.
Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van de brandweeringang:
• Aanwezigheid van de brandweeringang (een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met vereiste 

doormelding moet een brandweeringang hebben)
• Kwaliteit van de brandweeringang 
Praktische	punten:
• Bereikbaarheid (o.a. route over eigen terrein, afgesloten hekken) van de brandweeringang
• Ontsluiting brandweeringang (automatische sturing, beschikbaarheid brandweerkluis of  
 brandweersleuteldepot)   
• Positie brandweerpaneel van de meldinstallatie en de bluswaterwinplaatsen t.o.v. brandweeringang

Zie tevens de algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Aan maaiveld grenzende delen;
• Vocht belaste delen (hout);
• Beschut gesitueerde delen (metaal);
• Detailleringen / aansluitingen op kozijnwerk, gevelvlakken van metselwerk, e.d.;
• Uitzakken brede draaiende ramen en deuren;
• Ventilatie achterzijde beplatingen;

• Plaatsen met tochtverschijnselen / -klachten;
• Plaatsen met lekkages / vochtdoorslag;
• Afdichting naar achterliggende constructies in geval van regen en / of windkerende functie;
• Plaatsen met directe vochtbelasting en kans op vochtopeenhoping bij beplatingen van hout, polyester, 

e.d.;
• Plaatsen sterk beschut tegen directe vochtbelasting in geval van metalen;

• Inwatering via beglazingssystemen;
• Afvoer regenwater uit glassponningen e.d.;
• Het doorzicht van beglazing;
• Toestand en hechting / klemming van het beglazingssysteem vooral ter plaatse van liggende en vochtbe-

laste delen;
• Toestand van randafdichting bij dubbel glas;
• Aanwezigheid van krassen en barsten in beglazing.

• Sluitnaden (onderdorpels) ramen en deuren (capillaire werking);
• Kromming bewegende delen (tocht);

• Verstekken, boorgaten, e.d.;
• Verankering en bevestigingsmiddelen van de beplatingen;
•  Scheuren, vervormingen aantasting van het oppervlak en losse delen met betrekking tot de constructieve 

onderdelen van de vliesgevel;
• Diktekanten / snijkanten van houten, metalen en kunstharsgebonden platen.

ENERGIE:
• Doorzicht dubbele beglazing, isolatiebeglazing 
• Beschadiging isolatieMateriaal
• Werking sluisfunctie
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INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
 
5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Sterkteberekeningen van de constructie tonen aan dat het kozijnwerk buiten/de vliesgevel in geval van 
brand voortijdig bezwijkt.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 
en/of beplating van de constructie van het kozijnwerk buiten/de vliesgevel kan niet worden aangetoond 
dat de constructie niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de constructie van het 
kozijnwerk buiten/de vliesgevel is de geldigheid verlopen.

• Het in het kozijnwerk buiten/de vliesgevel toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de 
constructie voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Het kozijnwerk buiten/de vliesgevel vertoont (oppervlakte)beschadigingen (de constructie en/of de 
brandwerende coating en/of beplating van de constructie is beschadigd/aangetast).

• De buitendeur functioneert niet (is niet voorzien van een panieksluiting en/of gaat niet open na lichte 
druk tegen de deur/is niet te openen zonder gebruik van een voorwerp of draait tegen de vluchtrichting in 
waar dit niet is toegestaan). 

• De buitendeur is niet zelfsluitend. De deur wordt niet gesloten gehouden (sluitwerk/dranger ontbreekt)/
is niet aangesloten op een voorziening die zorgt voor sluiting in geval van brandvoortplanting/rook.

• De buitendeur heeft een te grote naad t.o.v. de vloer en/of onvoldoende aanslag op het omliggende 
kozijn en/of de aanwezige, bij brand opschuimende, strips zijn overschilderd/ niet meer functioneel.

• Het gebruik en/of de zichtbaarheid van de brandweeringang wordt belemmerd door stoffen en/of 
voorwerpen.

• De buitendeur wordt niet automatisch ontgrendeld of gaat niet open met behulp van een systeem 
bepaald in overleg met de brandweer.

• De buitendeur van een nooduitgang die aan de buitenzijde geblokkeerd kan worden, is niet voorzien van 
een opschrift “Nooddeur Vrijhouden” conform NEN3011:2004.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/ het vluchten wordt belemmerd.
• De uitbreiding van brand- en/of rook wordt niet voorkomen.
• De toegankelijkheid voor de brandweer wordt beperkt.

Serieuze	gebreken
• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat de constructie van 

het kozijnwerk buiten/de vliesgevel niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.
• Het kozijnwerk buiten/de vliesgevel/ de beglazing (isolatie-/veiligheidsglas) buiten/panelen buiten/ de 

deur buiten vertoont (oppervlakte)beschadigingen (in het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/of 
openingen), waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /
rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in het kozijnwerk buiten/de 
vliesgevel/ de beglazing (isolatie-/veiligheidsglas) buiten/panelen buiten/ de deur buiten toegepaste 
materialen kan niet worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie voldoen aan de geldende eisen.

• Van het certificaat van de in het kozijnwerk buiten/de vliesgevel/ de beglazing (isolatie-/veiligheidsglas) 
buiten/panelen buiten/ de deur buiten toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, waardoor de 
vereiste WBDBO/WRD waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookpro-
ductie groter is dan toegestaan.
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• Het in het kozijnwerk buiten/de vliesgevel de beglazing (isolatie-/veiligheidsglas) buiten/panelen buiten/ 
de deur buiten toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde 
niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• De locatie van de brandweeringang komt niet overeen met de locatie vermeld in het PvE van de brand-
meldinstallatie (het is daarom onzeker of de locatie is bepaald in overleg met de brandweer).

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/rookproductie van het element is groter dan toegestaan.
• De toegankelijkheid voor de brandweer wordt beperkt.
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.

Geringe	gebreken
• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Koudeval kieren: intensiteit eindstadium
• Lekkage: intensiteit eindstadium 

Constructief	primair
• Verankering, manco: intensiteit eindstadium 
• Knikken glas-in-lood constructie
•   Scheuren en grote vervormingen van de constructieve onderdelen
•  Stijfheid, stabiliteit onvoldoende

Materiaalintrinsiek
• Carbonatatie: intensiteit eindstadium
• Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk
• Filiformcorrosie bij aluminium kozijnwerk, ook wel draadvormige corrosie genoemd
• Putcorrosie bij aluminium kozijnwerk
• Houtrot: intensiteit eindstadium
• Te hoog vochtgehalte houten kozijnwerk
• Capillaire vochtopname: intensiteit eindstadium
• Scheuren in houten kozijnwerk; scheuren vanuit houtverbindingen of kopse kanten, wind, droog-krimp-

scheuren, splijtscheuren: intensiteit eindstadium
• Brosheid kunststof kozijnwerk
• Versleten loodnet glas-in-lood constructie
• Gebroken ruit(jes) of gaten: intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Koudebrug: intensiteit eindstadium
• Condens: intensiteit eindstadium 
• Materiaaltoepassing foutief
• Afwatering constructieve onderdelen onvoldoende
• Scherpe randen stijlen en dorpels

Serieuze	gebreken
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Constructief	secundair
• Deformatie, beperkte scheefstand
• Ontbrekende (onder)delen: intensiteit eindstadium
• Openstaande verbindingen: intensiteit eindstadium

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren: intensiteit eindstadium
• Beschadiging zoals kalkafzetting, geetst glas: intensiteit eindstadium
• Aanwezigheid van zinkzouten bij verzinkt stalen kozijnwerken: intensiteit eindstadium
• Contactcorrosie als gevolg van gebruik verschillende metalen bij metalen kozijnwerken
• Roestende bindroeden glas in lood
• Breuk/haarscheuren in loodnet glas-in-loodconstructie

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Hang- en sluitwerk, manco; te denken valt aan bedienbaarheid, corrosie van hang- en sluitwerk, 

afsluitbaarheid en inbraakwerendheid
• Te grote breedte van draairamen
• Onvoldoende bindroeden glas-in-loodconstructie tov grootte paneel
• Bindroeden glas-in-loodconstructie niet goed opgesloten in de steensponning
• Omtrekspeling onvoldoende
• Gebreken aan kitwerken, stopverf of glaslatten ten behoeve van beglazingen en panelen. Bijvoorbeeld 

versteend en vochtgevoelig (hygroscopisch) kitwerk, indrogen / verkruimelen van kit in loodprofiel 
glas-in-loodconstructie, versteende, gebarsten en loslatende stopverf, ondeugdelijke inwelpasta die 
verdroogt en niet elastisch blijft, foutief geplaatste condensgoten, te korte profielen, geen eindstops, 
open verbinding met hout zoals bij verstekken van glaslatten en onvoldoende bevestigde of te strak 
ingezette glaslatten, waardoor deze onder invloed van vocht bol gaan staan geen eindstops

• Uittredende inhoudstoffen bij houten kozijnwerk, onder andere harswellen bij vuren en grenen en 
looizuur bij eiken: intensiteit eindstadium

• Niet vakkundig uitgevoerde reparaties. Bijvoorbeeld te krap gesneden glas of van onvoldoende dikte, te 
dun, slap, hard lood, onjuist bemeten kantlood glas-in-lood constructie

Geringe	gebreken

Afwerking
• Aangroei: mos, algen
• Vuil, aanslag, verkleuring
• Aantasting van loodprofielen glas-in-lood constructie

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bevestiging secundair, manco
• Subelementen, manco
• Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende constructies/elementen
• Losgeraakte loodveters glas-in-lood constructie: intensiteit eindstadium
• Kleine (blesvormige) gaatjes in beglazing

ENERGIE:
• Lekkage isolerende beglazingssytemen
• Beschadigingen aan isolatiemateriaal deuren
• Beschadiging coating
• Niet juist afgestelde sluiswerking, waardoor buiten en binnendeur gelijktijdig opengaan

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	kozijnwerk	buiten

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het kozijnwerk, incl. ramen buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk buiten voldoende sterkte bezit.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het kozijnwerk buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor. (oppervlakte)
Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk, incl. ramen buiten slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het kozijnwerk buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk incl. ramen buiten regelmatig.
 
Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
Het kozijnwerk buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk incl. ramen buiten aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het kozijnwerk buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk buiten onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk incl. ramen buiten niet langer gewaarborgd is/te groot 
is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het kozijnwerk buiten dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken zoals lekkages, vochtdoorslag en tocht, veroorzaakt door veroudering van materialen en 
constructies, komen niet voor en hebben zich ook nog niet voorgedaan.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken mogen niet optreden. Bij sommige houtsoorten, waaronder 
merbau en grenen, kan plaatselijk uitbloeding van inhoudsstoffen worden aangetroffen. Incidenteel 
hebben zich mechanische beschadigingen, zoals afgestoten leklijsten, voorgedaan. Hang- en sluitwerk, 
tochtafdichtingen etc. mogen geen materiaalgebreken vertonen. Wel is incidenteel sprake van loszittende 
delen. Kleine mechanische beschadigingen aan onderdelen (inbraak) doen zich incidenteel voor.

Ernstige mechanische beschadigingen van het kozijnkader( bijvoorbeeld profielbreuk bij kunststofkozij-
nen, door vandalisme of inbraak ) worden incidenteel aangetroffen. Herstel betekend dat een kozijn/pui 
vervangen wordt. Incidenteel komt ook scheurvorming in gelaste hoekverbindingen voor. Het kan 
voorkomen dat schroeven geen houvast meer vinden in de kunststof. Vooral grotere ramen met enigzins 
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ongunstige breedte/hoogte-verhouding kunnen beginnen te schranken.
Het oppervlak van kunststofkozijnen vertoond begin van verwering, waardoor de gladheid is verminderd. In 
combinatie hiermee is vaak een beginnende, hardnekkige of slecht te verwijderen vervuiling ontstaan. Bij 
aluminium kozijnen doe oppervlakkige beschadigingen zoals krassen incidenteel voor. Geanodiseerd 
aluminium vertoont nog geen witachtige aanslag van corrosieproducten. Bij stalen kozijnen kunnen 
zinklagen (en schilderwerk) plaatselijk beschadigd zijn.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolmaaktheden, waaronder incidenteel een niet 
geheel loodrecht geplaatst kozijn of een enigszins scheef afgehangen raam of deur, worden aangetroffen. 
Capillaire werking bij naden van ramen en deuren is uitgesloten. Het hang- en sluitwerk zijn van degelijke 
kwaliteit (kunststof delen zijn niet toegepast).

Bij de vormgeving en verankering van de kozijnen is rekeninggehouden met werking door temperatuurver-
schillen. Afmetingen van ramen zijn zodanig dat deze goed stijf zijn en weinig gevaar lopen te schranken of 
uit te zakken. Kozijnwerk is ook goed stijf in verband met vervormingen onder invloed van wind, glasge-
wicht, aanslag van deuren etc. Hang- en sluitwerk zijn van degelijke kwaliteit en bij kunststofkozijnen 
voornamelijk verankerd in metalen verstevigingprofielen. Bij deuren zijn zodanige voorzieningen (o.a. 
slijtstrippen) getroffen dat beschadiging of slijtage van het kozijnprofiel voorkomen wordt.
Aluminium kozijnwerken, bewegende delen etc. zijn op basis van kokerprofielen uitgevoerd en niet op basis 
van bijvoorbeeld omgezette strippen. 
Anodiseerlagen op aluminium zijn minimaal 20 micron dik en goed gesloten. (Geseald - in NEN 5255 worden 
enkele mogelijkheden tot beproeving beschreven). Verstekken in gecoate aluminiumconstructies sluiten 
goed op elkaar aan: de coating vertoont geen afbrokkeling.
Kleine schoonheidsfoutjes, onder andere in de plaatsing, komen voor. 
Stalen kozijnen zijn in zijn geheel afgewerkt met een actief corrosiewerende laag (schopeerlaag 50/60 
micrometer/thermisch verzinkt ± 50 micrometer).

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Ernstige gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag veroorzaakt door veroudering van materialen en construc-
ties, komen niet voor en hebben zich ook nog niet eerder voorgedaan. Tochtverschijnselen beginnen zich 
incidenteel te manifesteren bij directe wind op de gevel.

Onder andere via de kopse naden in de glaslatten bij vanuit binnenuit geplaatste beglazing.
In koude jaargetijden wordt op de binnenkant van enkelvoudige aluminium kozijnprofielen het begin
van condens aangetroffen, zonder dat dit aanleiding geeft tot vochtschade aan wand, vloerafwerkingen etc.

Materiaal
Incidenteel komt een ernstig defect, zoals houtrot voor in kozijnwerk, raam of deur. Barsten in het houtop-
pervlak, verwering, ontwikkelen zachte delen in het hout en andere serieuze gebreken worden incidenteel tot 
plaatselijk aangetroffen. Hang-, sluitwerk en tochtafdichtingen bij ramen vertonen plaatselijk materiaalde-
fecten. Ramen vertonen enigszins afhankelijk van het jaargetijde, marginaal kromming of kiervorming.

Het materiaaloppervlak van kunststofkozijnen vertoont begin van verwering, waardoor de gladheid is 
verminderd. In combinatie hiermee is vaak een beginnende, hardnekkige of slecht te verwijderen vervuiling 
ontstaan. Incidenteel hebben zich mechanische beschadigingen, zoals afgestoten leklijsten voorgedaan. 
Ernstige mechanische beschadigingen van het kozijnkader (bijvoorbeeld profielbreuk door vandalisme of 
inbraak) worden incidenteel aangetroffen. Herstel betekent dat een pui vervangen wordt. Incidenteel komt 
ook scheurvorming in gelaste hoekverbindingen voor. Hang- en sluitwerk, tochtafdichtingen etc. vertonen 
plaatselijk materiaaldefecten. Het gebeurt dat schroeven geen houvast meer vinden in de kunststof. Vooral 
grotere ramen met enigszins ongunstige breedte/hoogte verhouding kunnen beginnen te schranken.

Bij aluminiumkozijn doet zich incidenteel  op kwetsbare plekken (condensvlakken, niet beregende vlakken) 
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een ernstig defect voor, zoals putcorrosie. Putcorrosie wordt zeer incidenteel aangetroffen als een pukkel 
op een verder niet aangetast groot vlak. Bij geanodiseerd aluminium manifesteert zich het begin van een 
witachtige aanslag (van corrosieproducten)op het aluminium. Bij gecoat aluminium doet zich incidenteel 
vanuit snijkanten (verstekken, boorgaten) een begin van filiforme corrosie voor.

Bij stalen kozijnen kunnen incidenteel ernstige defecten zoals corrosie aangetroffen op kwetsbare plekken 
van kozijnen, ramenen deuren (scherpe hoeken, lasnaden panelen etc.). De corrosie is nog in een beginsta-
dium. Plaatselijk treedt afhankelijk van het jaargetijde, enige kiervorming of kromming op bij ramen en 
deuren,.

Basiskwaliteit
Het werk is in zijn geheel goed. Capillaire werking bij ramen en deuren is, door een wat krappe sluitnaad, 
op diverse plaatsen mogelijk. Het hang- en sluitwerk zijn van lichte kwaliteit (onder meer door gebruik van 
kunststof delen: sluitplaten, scharnieren). Incidenteel zijn reparaties, zoals een aangelaste kozijnstijl of 
dorpel, uitgevoerd.

Het werk is in totaliteit goed. Mogelijk zijn tussenstijlen en -dorpels iets vervormd (bijvoorbeeld bij
kozijnen van het type melkmeisje). Incidenteel zijn reparaties, zoals een aangelaste kozijnstijl of dorpel, 
uitgevoerd. De stijfheid van ramen is door enigszins ongunstige vormgeving aan de matige kant. Capillaire 
werking bij ramen is, door een wat krappe sluitnaad, op diverse plaatsen mogelijk. Het hang- en sluitwerk 
zijn van lichte kwaliteit en is vaker verankerd in kunststof dan in metalen verstijvingprofielen. Het opper-
vlak is niet overal mooi glad gepolijst: het kan schuurkrassen vertonen.

 

Conditie: 2

Omschrijving: Kunstsof	toplaag	laat	incidenteel	los.

Omvang: Serieus	gebrek	zoals	mechanische	beschadiging	toplaag	komt	incidenteel	(<	2%	van	het	totale	kozijnoppervlak)	voor.	

Kozijnwerk en bewegende delen zijn soms uitgevoerd op basis van omgezette  strip. Vormgeving van de 
kozijndelen en detaillering van de aluminium profielen zijn zodanig op elkaar afgestemd dat een goede 
stijfheid aanwezig is. Verstrekken van kokerprofielen in kozijnwerk etc. sluiten niet volledig glad en strak op 
elkaar aan. Ze vertonen daarbij een onregelmatig snijvlak in aluminium en eventuele coating.

Stalen kozijnen zijn soms afgewerkt met een grondlaag van loodmenie in plaats van met een actief 
corrosiewerende laag.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Gebreken, zoals lekkages en vochtdoorslag, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, 
komen niet voor en hebben zich nog niet eerder voorgedaan. Goed waarneembare tochtverschijnselen 
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(door een hand voor de sluitnaden van ramen te houden) doen zich plaatselijk tot regelmatig voor. Vanaf ± 
1,0 m van de ramen of deuren, levert wind op de gevel echter nog geen overlast op voor de gebruiker. 
Ramen en deuren kunnen plaatselijk licht klemmen of aanlopen.

In koudere jaargetijden ontwikkelt zich, onder andere op enkelvoudige (aluminium of stalen) kozijnprofie-
len, condens wat incidenteel serieuze vochtschade aan wand, vloerafwerkingen etc. veroorzaakt.

Materiaal
Plaatselijk wordt houtrot in kozijnen, ramen of deuren aangetroffen. Serieuze gebreken, zoals verwering, 
barst- en krimpscheuren en zachte delen in het hout, doen zich plaatselijk tot regelmatig voor. Hang, 
sluitwerk en tochtafdichtingen vertonen aanzienlijk serieuze materiaaldefecten. Het functioneren van 
ramen wordt hierdoor merkbaar negatief beïnvloed. Vooral grotere ramen zullen vaak uitzakkingverschijn-
selen hebben of schranking vertonen. Hierdoor kunnen de ramen en deuren plaatselijk aanlopen of 
klemmen. Ramen zijn op diverse plaatsen zichtbaar kromgetrokken en vertonen kieren van enkele 
millimeters.

Het oppervlak vertoont algemeen zichtbaar vervuiling. Deze is plaatselijk sterk onregelmatig door onder-
meer, uitloging van de beglazingsprofielen. De vervuiling is hardnekkig van karakter. Scheurvorming 
ingelaste hoekverbindingen wordt plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. Incidenteel vertonen verstevi-
gingprofielen corrosie (zichtbaar door scheuren, het waterafvoersysteem van o.a. glassponningen en 
uittredend corrosiewater).

Plaatselijk wordt op kwetsbare plekken putcorrosie aangetroffen. Deze putcorrosie manifesteert zich als 
een verzameling losse pukkels op een, op het oog, nog glad oppervlak. Bij geanodiseerd aluminium gaat dit 
meestal samen met een witachtige aanslag (waasvormig). Bij gecoat aluminium heeft zich vanuit 
snijkanten(verstekken, boorgaten) filiforme corrosie ontwikkelt: ‘draden’ in lengten van meerdere 
centimeters komen voor en plaatselijk laat de coatinglaag los c.q. bladdert deze af. (In principe is dit verder 
een probleem van de coatinglaag.)  Het functioneren van ramen en deuren wordt hierdoor plaatselijk 
negatief beïnvloed.  Bij schuifraamsystemen die zijn uitgevoerd op basis van omgezette strippen (zonder 
kokerprofielen) worden incidenteel afgeschoven of afgetrokken aluminium kaders aangetroffen.

Plaatselijk komt bij stalen kozijnen corrosie voor op scherpe hoeken zoals, op scherpe kanten van de 
profielen etc.

Conditie: 3

Omschrijving: Houtrot	in	onderdorpel

Omvang: Ernstig	gebrek	zoals	houtrot	komt	plaatselijk	(	
2	-	10%	van	totale	kozijnopppervlak)	voor.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Ramen zijn slecht afgehangen. Ze klemmen, lopen aan en op grote schaal treedt 
capillaire werking op. Plaatselijk komen houtreparaties op basis van vulmiddelen voor. Dit wordt regelma-
tig aangetroffen indien gerepareerd is op basis van het uitstukken en aanlassen van kozijnstijlen en 
-dorpels.

Plaatselijk is onvoldoende rekening gehouden met thermische werking. Verankeringen zijn daarbij op de 
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verkeerde plaats aangebracht. De afmetingen van de pui zijn plaatselijk te groot in verhouding tot de 
aanwezige stijfheid. Breedte/hoogte verhoudingen van ramen zijn zeer ongunstig waardoor schranking van 
ramen direct voorkomt. Vooral bij muuraansluitingen zijn afdichtingen plaatselijk middels noodreparaties 
aangebracht. Kunststof kozijnwerk is, vanwege verwering van het oppervlak, geschilderd. Dit schilderwerk 
dient in een lichte kleur uitgevoerd te zijn, zeker daar waar sprake is van grotere profiellengtes.
Beschadigingen aan hang, en sluitwerk, profielen etc. leiden soms tot moeilijkheden in de naleverbaarheid 
van materialen.

Vooral bij hogere ramen die zijn uitgevoerd op basis van omgezette strippen kunnen zich, onder invloed 
van windbelasting en gebruik, problemen voordoen met de stijfheid. Als criterium geldt: het onder de druk 
van een duim vervormen van tussenstijlen en raamprofielen tot ± 5 mm en meer. Plaatselijk komen 
noodreparaties voor aan afdichtingen van muuraansluitingen, aan hang- en sluitwerk, aan tochtdichtingen 
(plakband) etc.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, 
zijn in de afgelopen periode incidenteel opgetreden. Via sluitnaden van ramen treedt merkbaar tocht op. Bij 
wind op de gevel kan dit op ± 1,0 m van het kozijntimmerwerk plaatselijk aanleiding geven tot klachten. 
Ramen zijn incidenteel tot plaatselijk niet meer te gebruiken. Veel ramen lopen aan en klemmen bij 
gebruik.

In koude jaargetijden ontwikkelt zich, onder meer op enkelvoudige kozijnprofielen, condens. Dit geeft 
plaatselijk aanleiding tot serieuze vochtschade aan wand, vloerafwerkingen etc.

Materiaal
Houtrot in kozijnen en ramen komt plaatselijk tot regelmatig voor. Incidenteel zijn delen volledig wegge-
rot. Door houtrot is het verband in ramen incidenteel volledig verstoord. Gebruik ervan kan voor de 
gebruiker gevaar opleveren, onder andere door uitvallende beglazing. Hang- en sluitwerk en tochtafdichtin-
gen vertonen aanzienlijk ernstige gebreken. Gebruik is hierdoor op diverse plaatsen niet meer mogelijk. 
Kiervorming en schranking van ramen komt algemeen voor. Bij ramen meet de kiervorming veelal enkele 
millimeters.

Scheurvorming in gelaste hoekverbindingen treedt regelmatig tot aanzienlijk op. Wijking of scheurvorming
wordt hierbij aangetroffen. Dit loopt door in de kamer met het verstijvingprofiel. Corrosie van verstijving-
profielen komt op meer plaatsen voor. Plaatselijk tot regelmatig zijn ramen en deuren sterk vervormd. De 
kieren bij ramen meten veelal enkele millimeters. Dubbele aanslagen of windkeringen functioneren veelal 
niet meer. Herstel van hang- en sluitwerk is plaatselijk niet meer goed mogelijk doordat al vaak reparaties 
zijn uitgevoerd.

Plaatselijk tot regelmatig aangetroffen (o.a. put)corrosie krijgt op kwetsbare plekken een tamelijk aaneen-
gesloten karakter. Op minder kwetsbare delen ziet men een verloop, van incidenteel optredende pukkels tot 
een verzameling pukkels.  Door onderroest in de glassponningen bij stalen kozijnen is plaatselijk tot 
regelmatig glasbreuk opgetreden. Opgelaste panelen vertonen vaak zichtbare opbolling door corrosiespan-
ningen. Incidenteel zijn door corrosie gaten gevallen in beplatingen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in de constructie of vormgeving (bijvoorbeeld  onvoldoende stijfheid 
en vervorming) in de detaillering van ramen, deuren en muuraansluitingen veroorzaken incidenteel 
lekkages en vochtdoorslag. Hinderlijke tocht komt op diverse plaatsen voor. Op ad hoc basis uitgevoerde 
reparaties worden algemeen aangetroffen. Voor het opheffen van problemen of voor herstel is er naast het 
plaatselijk uitstukken van kozijnen, als reparatiemethode aanzienlijk gebruik gemaakt van vulmiddelen, en 
is op grote schaal gebruik gemaakt van allerlei noodafdichtingen en -reparaties.
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Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Lekkages en vochtdoorslag, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, worden 
incidenteel aangetroffen. Tocht, die voor de gebruiker op ± 1,0 m afstand van het kozijntimmerwerk 
hinderlijk is, komt regelmatig voor. Ramen zijn op veel plaatsen niet meer te gebruiken. Het klemmen en 
aanlopen van ramen zijn algemeen voorkomende verschijnselen.

In de koude jaargetijden ontwikkelt zich condens, wat met enige frequentie(afhankelijk van totale omvang 
bouwdelen) ernstige vochtschade veroorzaakt aan wand, vloerafwerkingen,etc.

Materiaal
Houtrot in kozijnen, ramen en deuren treedt regelmatig op. Incidenteel tot plaatselijk zijn delen volledig 
weggerot. Gebruik van ramen of deuren kan hierdoor gevaar voor de gebruiker opleveren. Door houtrot op 
verbindingen is de stabiliteit van kozijnconstructies in het geding. Hang- en sluitwerk en tochtafdichtingen 
verkeren door materiaalaantasting algemeen in zeer slechte toestand.

Mechanische beschadigingen worden aangetroffen, evenals een aanzienlijk aantal, door vervorming en
verkeerd gebruik, onbruikbare ramen. Herstel van hang- en sluitwerk is, onder meer door al aangebrachte 
gaten, veelal niet meer goed mogelijk.Bovendien komen brede kieren tamelijk algemeen voor.

(o.a.Put)corrosie wordt regelmatig aangetroffen. De putten hebben hun maximale diepte bereikt: 1-2 mm. 
Op kwetsbare delen vormen de pukkels zichtbaar een aaneengesloten vlak, dat op het oog enigszins aan 
een schuimlaag doet denken. Bij minder kwetsbare delen wordt een verzameling pukkels aangetroffen.  
Door onderroest in glassponningen van stalen kozijnen wordt regelmatig glasbreuk aangetroffen of heeft 
dit zich al voorgedaan. Plaatselijk vertonen gecorrodeerde stalen delen neiging tot “delamineren”. In 
panelen zijn op diverse plaatsen al gaten gevallen. Profieldelen die aansluiten op het steenachtig kader 
vertonen plaatselijk de neiging tot opbollen. Incidenteel is de stabiliteit van een puiconstructie in het 
geding.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten leiden op diverse plaatsen tot lekkages en tot zeer duidelijke klachten 
over tocht. Reparaties met vulmiddelen of middels uitstukken komen aanzienlijk voor en zijn slecht 
uitgevoerd. Adequate herstelmogelijkheden ontbreken.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
Zie omschrijving draaideuren en ramen buiten

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig)Niet van toepassing
 
Conditieomschrijving	vliesgevel

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De vliesgevel voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
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Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vliesgevel voldoende sterkte bezit.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De vliesgevel voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor. (oppervlakte)
Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vliesgevel voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) de vliesgevel slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De vliesgevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vliesgevel voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) de vliesgevel regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De vliesgevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vliesgevel voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) de vliesgevel aanzienlijk.  
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Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De vliesgevel voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de NEN6059-
brandscan (nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de vliesgevel onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) de vliesgevel niet langer gewaarborgd is/te groot is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de vliesgevel dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Ernstige en serieuze gebreken, zoals lekkages, vochtdoorslag en tocht veroorzaakt door veroudering en 
vervorming van materialen en constructies, komen niet voor en werden ook nog niet aangetroffen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken door veroudering mogen niet optreden. Hang, sluitwerk, borstelprofielen 
etc. mogen geen materiaaldefecten vertonen. Wel kan incidenteel sprake zijn van loszittende delen. 
Oppervlakkige beschadigingen van zinklagen(en schilderwerk) zoals krassen doen zich incidenteel voor. 
Beginnende vervuiling van geleideprofielen wordt plaatselijk aangetroffen. Geanodiseerd aluminium 
vertoont nog geen witachtige aanslag van corrosieproducten. Incidenteel treden lichte mechanische 
beschadigingen op (inbraak).

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine schoonheidsfoutjes, onder andere in de plaatsing , 
komen voor. Kozijnwerken, bewegende delen etc. zijn op basis van kokerprofielen uitgevoerd en niet op 
basis van bijvoorbeeld omgezette strippen. Het hang- en sluitwerk zijn van degelijk kwaliteit( o.a. brons). 
Anodiseerlagen zijn minimaal 20 micron dik en goed gesloten. (Geseald - in NEN 5255 worden enkele 
mogelijkheden tot beproeving beschreven). Verstekken in gecoate aluminiumconstructies sluiten goed op 
elkaar aan: de coating vertoont geen afbrokkeling. Stalen elementen zijn in z’n geheel afgewerkt met een 
actief corrosiewerende laag(schopeerlaag 50/60 micrometer/thermisch verzinkt += 50 micrometer).

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken (lekkages, vochtdoorslag) en vervormingen van materialen en 
constructies worden niet aangetroffen en zijn ook niet eerder voorgekomen. Tocht manifesteert zich 
incidenteel bij harde wind op de gevel. In koude jaargetijden wordt op de binnenkant van enkelvoudige 
aluminium kozijnprofielen het begin van condens aangetroffen, zonder dat dit aanleiding geeft tot 
vochtschade aan wand, vloerafwerkingen etc.
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Materiaal
Incidenteel doet zich op kwetsbare plekken (condensvlakken, niet beregende vlakken) een ernstig defect voor, 
zoals putcorrosie. (Put)corrosie wordt zeer incidenteel aangetroffen als een pukkel op een verder niet 
aangetast groot vlak. De corrosie is nog in het beginstadium. Bij geanodiseerd aluminium manifesteert zich 
het begin van een witachtige aanslag (van corrosieproducten) op het aluminium. Hang, sluitwerk, tochtaf-
dichtingen en borstelprofielen vertonen plaatselijk materiaaldefecten. Plaatselijk treedt enige kiervorming of 
kromming op bij ramen en deuren. Bij gecoat aluminium doet zich incidenteel vanuit snijkanten (verstekken, 
boorgaten) een begin van filiforme corrosie voor.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit goed. Kozijnwerk en bewegende delen zijn soms uitgevoerd op basis van omgezette 
strip. Vormgeving van de kozijndelen en detaillering van de aluminium profielen zijn zodanig op elkaar 
afgestemd dat een goede stijfheid aanwezig is. Verstrekken van kokerprofielen in kozijnwerk etc. sluiten niet 
volledig glad en strak op elkaar aan. Ze vertonen daarbij een onregelmatig snijvlak in aluminium en eventuele 
coating. Stalen onderdelen zijn soms alleen maar afgewerkt met een loodmenie, in plaats van een actief 
corrosiewerende laag. Het hang- en sluitwerk zijn vaak van lichte kwaliteit, onder meer door gebruik van 
kunststof onderdelen.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Ernstige verouderingsgebreken (lekkages, vochtdoorslag) en vervorming van materialen en constructies 
komen niet voor en werden ook nog niet eerder aangetroffen. Tocht, goed waarneembaar door een hand voor 
de sluitnaden van ramen of deuren te houden, manifesteert zich plaatselijk tot regelmatig. Bij een afstand van 
± 1,0 m vanaf de ramen of deuren mag wind op de gevel nog geen echte overlast voor de gebruiker opleveren. 
Ramen en deuren kunnen plaatselijk licht klemmen of aanlopen. In koudere jaargetijden ontwikkelt zich, 
onder andere op enkelvoudige kozijnprofielen, condens wat incidenteel serieuze vochtschade aan wand, 
vloerafwerkingen etc. veroorzaakt.

Materiaal
Plaatselijk wordt op kwetsbare plekken putcorrosie aangetroffen. Deze putcorrosie manifesteert zich als een 
verzameling losse pukkels op een, op het oog, nog glad oppervlak. Bij geanodiseerd aluminium gaat dit 
meestal samen met een witachtige aanslag (waasvormig). Bij gecoat aluminium heeft zich vanuit snijkanten 
(verstekken, boorgaten) filiforme corrosie ontwikkeld: ‘draden’ in lengten van meer centimeters komen voor 
en plaatselijk laat de coatinglaag los c.q. bladdert deze af. (In principe is dit verder een probleem van de 
coatinglaag.) Bij stalen onderdelen treedt corrosie op bij scherpe hoeken, bij lasnaden, op scherpe kanten van 
de profielen etc.. Hang- en sluitwerk, tochtafdichtingen etc. vertonen aanzienlijk serieuze materiaaldefecten. 
Het functioneren van ramen en deuren wordt hierdoor plaatselijk negatief beïnvloed. Vervormde ramen en 
deuren, vooral bij grotere ramen en deuren wordt uitzakking en schranking aangetroffen, waardoor deze  
plaatselijk aanlopen of klemmen. Bij vervormde delen komen plaatselijk kieren voor van enkele millimeters. 
Bij schuifraamsystemen die zijn uitgevoerd op basis van omgezette strippen (zonder kokerprofielen) worden 
incidenteel afgeschoven of afgetrokken aluminium kaders aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Ramen en deuren lopen op diverse plaatsen aan of klemmen. Vooral bij hogere ramen die 
zijn uitgevoerd op basis van omgezette strippen kunnen zich, onder invloed van windbelasting en gebruik, 
problemen voordoen met de stijfheid. Als criterium geldt: het onder de druk van een duim vervormen van 
tussenstijlen en raamprofielen tot ± 5 mm en meer. Plaatselijk komen noodreparaties voor aan afdichtingen 
van muuraansluitingen, aan hang- en sluitwerk, aan tochtdichtingen (plakband) etc.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Ernstige verouderingsgebreken (lekkages, vochtdoorslag) en vervormingen van materialen en constructies zijn 
in de afgelopen periode incidenteel opgetreden. Via sluitnaden van ramen en deuren dringt tocht door. 
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Plaatselijk geeft dit bij wind op de gevel ± 1,0 m van het geveltimmerwerk, aanleiding tot klachten. Ramen 
en deuren zijn incidenteel tot plaatselijk niet meer te gebruiken. Veel ramen en deuren lopen aan of 
klemmen. In koude jaargetijden ontwikkelt zich, onder meer op enkelvoudige kozijnprofielen, condens. 
Dit geeft plaatselijk aanleiding tot serieuze vochtschade aan wand, vloerafwerkingen etc.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig aangetroffen putcorrosie krijgt op kwetsbare plekken een tamelijk aaneengeslo-
ten karakter. Op minder kwetsbare delen ziet men een verloop, van incidenteel optredende pukkels tot een 
verzameling pukkels. Hang- en sluitwerk, tochtafdichtingen etc. vertonen aanzienlijk ernstige gebreken 
waardoor gebruik op diverse plaatsen niet meer mogelijk is. Kieren en vervorming van ramen en deuren 
komt algemeen voor. De kieren bij ramen meten veelal enkele millimeters. Bij deuren kan dit oplopen tot ± 
5 - 10 millimeter. Door onderroest in de glassponningen bij in staaluitgevoerde vliesgevels, is plaatselijk tot 
regelmatig glasbreuk opgetreden. Opgelaste panelen vertonen vaak zichtbare opbolling door corrosiespan-
ningen. Incidenteel zijn door corrosie gaten gevallen in beplatingen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten doen zich voor in de detaillering van ramen, deuren, muuraansluitin-
gen etc. Dit resulteert in incidenteel optredende lekkages en vochtdoorslag. Hinderlijke tocht komt op 
diverse plaatsen voor. Op ad hoc basis uitgevoerde reparaties worden algemeen aangetroffen.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Lekkages en vochtdoorslag, veroorzaakt door veroudering of vervorming van materialen en constructies 
doen zich regelmatig voor. Tochtoverlast, op ± 1,0 m afstand van het geveltimmerwerk, komt regelmatig 
voor. Ramen en deuren zijn op veel plaatsen niet meer te gebruiken. Klemmende of aanlopende ramen en 
deuren bepalen algemeen het beeld. In de koude jaargetijden ontwikkelt zich condens, wat met enige 
frequentie (afhankelijk van totale omvang bouwdelen) ernstige vochtschade veroorzaakt aan wand, 
vloerafwerkingen, etc.

Materiaal
Putcorrosie wordt regelmatig aangetroffen. De putten hebben hun maximale diepte bereikt: 1-2 mm. Op 
kwetsbare delen vormen de pukkels zichtbaar een aaneengesloten vlak, dat op het oog enigszins aan een 
schuimlaag doet denken. Bij minder kwetsbare delen wordt een verzameling pukkels aangetroffen. Door 
onderroest in de glassponningen bij in staal uitgevoerde vliesgevels, wordt regelmatig glasbreuk aangetrof-
fen of heeft zich dat al voorgedaan. Plaatselijk vertonen gecorrodeerde stalen delen neiging tot “delamine-
ren”. In panelen zijn op diverse plaatsen al gaten gevallen. Profieldelen die aansluiten op het steenachtig 
kader vertonene plaatselijk de neiging tot opbollen. Incidenteel is de stabiliteit van de puiconstructie in het 
geding. Hang- en sluitwerk en tochtafdichtingen verkeren door materiaalaantasting algemeen in slechte 
toestand. Ramen en deuren zijn op meer plaatsen niet meer te gebruiken. Bovendien komen brede kieren 
tamelijk algemeen voor.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten ontstaan op meer plaatsen lekkages en hebben gebruikers 
ernstige tochtklachten.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Zie omschrijving draaideuren en ramen buiten 

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig)Niet van toepassing
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Conditieomschrijving	beglazing	buiten

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De beglazing buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing 
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De beglazing buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing buiten slechts 
incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De beglazing buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing buiten regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De beglazing buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
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(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing buiten aanzienlijk.
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De beglazing buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing buiten niet langer 
gewaarborgd is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de beglazing buiten dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Ernstige gebreken zoals vochtdoorslag en tocht (koudeval) mogen niet voorkomen. Gebreken die slecht 
doorzicht veroorzaken mogen eveneens niet optreden. Hierbij valt te denken aan etsing van het glas door 
cementwater, trekstrepen en krassen.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken aan het glas en aan de beglazingsafdichtingen mogen zich niet 
voordoen. Incidenteel tot plaatselijk treden geringe gebreken op, waaronder oppervlakteverwering van 
beglazingsafdichtingen, -kitten en -profielen.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kitvoegen zijn in de juiste dimensies en goed ondersteund 
aangebracht. Profielen zijn goed geklemd en met een juist aantal lippen aangebracht. Het toegepaste glas 
vertoont geen trekstrepen, trekgolven en luchtblaasjes. Dubbel- en meerbladig glas is geplaatst conform 
het zogenaamde ontluchte systeem. Toegepaste kitten zijn elastische kitten.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Ernstige gebreken zoals vochtdoorslag en tocht mogen niet voorkomen. Gebreken die kunnen leiden tot 
enige hinder van het doorzicht kunnen wel worden aangetroffen (trekgolven, trekstrepen, luchtblaasjes 
etc.). Incidenteel is hiertoe een geval te rekenen, waarbij kleine barsten in de hoek van een ruit voorkomen. 
Bij binnenbeglazingen die zijn gecombineerd met een ontlucht beglazingssysteem beginnen zich tochtver-
schijnselen voor te doen bij de uiteinden aan de glaslatten.
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Materiaal
Incidenteel treedt een ernstig gebrek op, zoals een materiaaldefect aan de beglazingsafdichting of conden-
satie in de glasspouw bij dubbelglas. Plaatselijk ontwikkelt zich zichtbaar verstening of verharding van 
kitten.

Basiskwaliteit
Incidenteel zijn reparaties uitgevoerd aan de beglazingsafdichting. Het werk is goed en deugdelijk, maar 
tegelijkertijd kan het toegepaste glas van minder goede kwaliteit zijn door trekgolven en luchtblaasjes 
(oudere gebouwen). Bij dubbel- en meerbladigglas komt het voor dat de beglazing vol zat en in de kit 
geplaatst is. De toegepaste kit is een zogenaamde plastische kit van goede kwaliteit (geen tot minimale 
migratie van oplosmiddel).

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Ernstige gebreken, zoals vochtdoorslag en tocht mogen niet voorkomen. Gebreken waardoor het doorzicht 
duidelijk gehinderd wordt (ernstige onvolkomenheden in het glas, blindgeslagen dubbelglas, etsing etc.) 
doen zich incidenteel tot plaatselijk voor.

Materiaal
Plaatselijk treden ernstige gebreken op door materiaaldefecten aan de beglazingsafdichting (bijvoorbeeld 
inwatering van het kozijnkader). Bij onderdorpels vertonen kitafwerkingen zichtbaar barstvorming of 
verstening. Vaak doet zich daarbij plaatselijk tot regelmatig onthechting voor. Plaatselijk ontbreken delen 
van kitwerk, stopverf of beglazingsprofiel. Bij dubbelglas is mogelijk al een paar keer een klein aantal 
blindgeslagen ruiten vervangen.

Basiskwaliteit
In de uitvoering van het werk komen duidelijke fouten voor:
1) Foutieve dimensies van het kitwerk;
2) Onvoldoende fixeren van het glas door stel- en steunblokjes; 
3) Onvoldoende op elkaar afgestemd zijn van glas- en kozijnsponningen, waardoor het glas te krap in de 

sponning geplaatst heeft of waardoor de randafdichtingen van dubbelglas duidelijk te zien zijn. Echte 
problemen (het op grote schaal loskomen van kitten en profielen) treden nog niet op. Kitten zijn soms van 
matige kwaliteit (migratie van oplosmiddel, bijvoorbeeld bij butyleenkitten). Het komt regelmatig voor dat 
een oude glasafdichting bijvoorbeeld bij alle onderdorpels – over gekit is.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Lekkages of tochtverschijnselen zijn in de verstreken periode incidenteel aangetroffen. Plaatselijk tot 
regelmatig doen zich gebreken voor die ernstige belemmering van het doorzicht veroorzaken.

Conditie: 4

Omschrijving: Blindgeslagen	dubbel	glas.

Omvang: Regelmatig	(10-30%)	is	de	dubbele	
beglazing	blindgeslagen.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig vertonen zich ernstige gebreken, zoals inwatering van het kozijn, raam- of 
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deurkader en volledig versteende en onthechte kitvoegen of beglazingsprofielen. Serieuze gebreken 
vormen een algemeen beeld: verwering, barstvorming en loskomen van kitten. Bij dubbelglas kan sprake 
zijn van toenemende frequentie en omvang van vervangingen van blindgeslagen ruiten door 
verouderingsgebreken.

Basiskwaliteit
De uitvoering van het werk is matig. Structurele fouten zijn gemaakt bij de plaatsing van het glas: klem in de 
kozijnsponning of met veel te weinig aanslag in de sponning en het niet ondersteunen van beide glasbaden 
bij dubbelglas. Directe problemen zoals vochtdoorslag treden incidenteel op. Kitten en profielen vertonen 
op grote schaal defecten zoals scheurvorming en onthechting of zijn van slechte kwaliteit (denk aan sterke 
migratie van oplosmiddel bij plastische kitten).

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Incidenteel treden ernstige gebreken op zoals lekkages, vochtdoorslag en tocht. In het verleden zijn deze 
gebreken vaak al met enige regelmaat opgetreden.

Materiaal
Regelmatig komen ernstige gebreken, zoals inwatering van het kozijn, raam- of deurkader en volledig 
versteende en onthechte kitvoegen of beglazingsprofielen voor. Er worden ernstige gebreken aan
materialen c.q. constructies aangetroffen die in een gevorderd stadium verkeren. Onderdelen die het
directe functioneren (werking primair) van het element beïnvloeden, vertonen zichtbare gebreken.

Basiskwaliteit
De uitvoering van het werk is, door structurele fouten, zo slecht die vochtdoorslag en tocht plaatselijk en 
meer voorkomen.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een dusdanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
• De raamconstructie heeft een U-waarde van kleiner dan of gelijk aan 1,1 W/m2K. Indien de U-waarde niet 

bekend is moet de beglazing bestaan uit 3-voudige beglazing of beter zijn dan HR++. 

Functioneel
• Bij glas met een U-waarde of van het type als uit deze klasse zal geen condensvorming aan de binnenzijde 

ontstaan. Een probleem dat zich bij enkelglas wel regelmatig voor kan doen. Condensvorming aan de 
buitenzijde is echter wel sporadisch mogelijk.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• De raamconstructie heeft een U-waarde groter dan 1,1 W/m2K en kleiner dan of gelijk aan 1,8 W/m2K. 

Indien de U-waarde niet bekend is moet de beglazing van het type HR++ zijn. Indien er én geen U-waarde 
én geen glastype te herkennen is dan moet het glas in of na het jaar 2000 geplaatst zijn om in klasse 2 te 
kunnen vallen.

Functioneel
• Bij glas met een U-waarde of van het type als uit deze klasse zal geen condensvorming aan de binnenzijde 
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ontstaan. Een probleem dat zich bij enkelglas wel regelmatig voor kan doen. Condensvorming aan de 
buitenzijde is echter wel sporadisch mogelijk.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• De raamconstructie (inclusief kozijn) heeft een U-waarde groter dan 1,9 W/m2K en kleiner dan of gelijk 

aan 2,5 W/m2K. Indien de U-waarde niet bekend is moet de beglazing van het type HR of HR+ zijn. Indien 
er én geen U-waarde én geen glastype te herkennen is dan moet het glas tussen 1995 en 2000 geplaatst 
zijn om in klasse 3 te kunnen vallen

Functioneel
• Bij glas met een U-waarde of van het type als uit deze klasse zal geen condensvorming aan de binnenzijde 

ontstaan. Een probleem dat zich bij enkelglas wel regelmatig voor kan doen. Condensvorming aan de 
buitenzijde is echter wel sporadisch mogelijk.

Conditie	4:	Matig

Technisch
• De raamconstructie (inclusief kozijn) heeft een U-waarde groter dan 2,5 W/m2K en kleiner dan of gelijk 

aan 3,5 W/m2K. Indien de U-waarde niet bekend is moet de beglazing van het type ‘dubbelglas’ of 
‘enkelglas met voorzetraam’ zijn. Indien er én geen U-waarde én geen glastype te herkennen is dan moet 
het glas tussen 1980 en 1995 geplaatst zijn om in klasse 4 te kunnen vallen.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Er zijn geen prestatie-eisen toegewezen aan deze klasse.
 
Conditie	6:	Zeer	slecht

Technisch
• De raamconstructie heeft een U-waarde groter dan 4,5 W/m2K. Indien de U-waarde niet bekend is moet de 

beglazing van het type ‘enkelglas’ zijn. Indien er én geen U-waarde én geen glastype te herkennen is dan 
moet het glas voor 1980 geplaatst zijn om in klasse 6 te vallen.

Functioneel
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig) Niet van toepassing
 
Conditieomschrijving	draaideuren	buiten

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De deur buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is te allen tijde (zonder gebruik van een voorwerp) te openen (heeft 
een panieksluiting, gaat open na een lichte druk tegen de deur) en draait waar nodig met de vluchtrichting 
mee. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een scheiding met een bepaalde mate van brandwerendheid of weerstand tegen 
rookdoorgang is deze deur zelfsluitend uitgevoerd en beschikt de deur over voldoende aansluiting op het 
omliggende kozijn. Indien aanwezig zorgt het hang- en sluitwerk ervoor dat de deur in gesloten toestand 
blijft.

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt de zichtbaarheid hiervan in het geheel niet belemmerd, wordt 
deze deur (automatisch) ontgrendeld/geopend door middel van een in overleg met de brandweer bepaald 
systeem en komt de locatie hiervan overeen met het PvE van de brandmeld-/sprinklerinstallatie.

nooddeur:
In geval van een deur die enkel als nooddeur dienst doet is deze aan de buitenzijde voorzien van een 
opschrift “nooddeur vrijhouden”.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De deur buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is te allen tijde (zonder gebruik van een voorwerp) te openen (heeft 
een panieksluiting, gaat open na een lichte druk tegen de deur) en draait waar nodig met de vluchtrichting 
mee. Indien aanwezig zorgt het hang- en sluitwerk ervoor dat de deur in gesloten toestand blijft.

deur in brand- en/of rookwerende scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur zelfsluitend uitgevoerd en beschikt de 
deur over voldoende aansluiting op het omliggende kozijn.

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt de zichtbaarheid hiervan in het geheel niet belemmerd, wordt 
deze deur (automatisch) ontgrendeld/geopend door middel van een met de brandweer bepaald systeem en 
komt de locatie hiervan overeen met het PvE van de brandmeld-/sprinklerinstallatie.

nooddeur:
In geval van een deur die enkel als nooddeur dienst doet is deze aan de buitenzijde voorzien van een 
opschrift “nooddeur vrijhouden”.
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 Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De deur buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is deze (zonder gebruik van een voorwerp) te openen (heeft een 
panieksluiting, gaat open na een lichte druk tegen de deur) en draait waar nodig met de vluchtrichting mee. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur zelfsluitend uitgevoerd en beschikt de 
deur over voldoende aansluiting op het omliggende kozijn. Indien aanwezig zorgt het hang- en sluitwerk 
ervoor dat de deur in gesloten toestand blijft.

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt de zichtbaarheid hiervan niet belemmerd, wordt deze deur 
(automatisch) ontgrendeld/geopend door middel van een met de brandweer bepaald systeem en komt de 
locatie hiervan overeen met het PvE van de brandmeld-/sprinklerinstallatie. 

nooddeur:
In geval van een deur die enkel als nooddeur dienst doet is deze aan de buitenzijde voorzien van een 
opschrift “nooddeur vrijhouden”.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De deur buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
 zelfsluitend uitgevoerd en/of beschikt 

Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is deze is niet gemakkelijk of snel te openen en/of draait waar dit 
niet toegestaan is tegen de vluchtrichting in. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur zelfsluitend uitgevoerd en/of beschikt 
de deur over aansluiting op het omliggende kozijn of is het hang- en sluitwerk niet meer in staat de deur in 
gesloten toestand te houden.

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt de zichtbaarheid hiervan niet belemmerd, wordt deze deur 
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(automatisch) ontgrendeld/geopend door middel van een met de brandweer bepaald systeem maar komt de 
locatie hiervan niet overeen met het PvE van de brandmeld-/sprinklerinstallatie.

nooddeur:
In geval van een deur die enkel als nooddeur dienst doet is deze aan de buitenzijde voorzien van een opschrift 
“nooddeur vrijhouden”.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De deur buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor. (oppervlakte)beschadigingen komen 
algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is deze niet te openen (heeft geen panieksluiting, gaat niet open na 
een lichte druk tegen de deur). 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur niet zelfsluitend uitgevoerd en/of 
beschikt de deur over onvoldoende aansluiting op het omliggende kozijn. Indien aanwezig is het hang- en 
sluitwerk niet in staat de deur in gesloten toestand te houden.

brandweeringang:
In geval van een brandweeringang wordt de zichtbaarheid hiervan belemmerd, wordt deze deur niet 
(automatisch) ontgrendeld/niet geopend door middel van een met de brandweer bepaald systeem en/of 
komt de locatie hiervan niet overeen met het PvE van de brandmeld-/sprinklerinstallatie.

nooddeur:
In geval van een deur die enkel als nooddeur dienst doet is deze aan de buitenzijde niet voorzien van een 
opschrift “nooddeur vrijhouden”.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de deur buiten dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Behalve zeer incidenteel (bij uitzondering), komen gebreken zoals vastzittende of klemmende deuren niet 
voor. Plaatselijk is sprake van niet goed functionerend hang- en sluitwerk. Sloten zijn hierdoor incidenteel 
volstrekt niet te gebruiken.

Materiaal
Behalve incidenteel, in de vorm van beginnende mechanische beschadigingen (krassen, uitgestoten stukjes 
van deuren afgebroken hoekjes van met kunststofbeplating afgewerkte deuren), worden er geen veroudering- 
of slijtageverschijnselen aan deuren aangetroffen. Hang- en sluitwerken etc. vertonen plaatselijk beginnende 
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materiaalgebreken, die worden veroorzaakt door veroudering. Plaatselijk zitten delen van het hang- en 
sluitwerk zichtbaar los.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden in de montage doen zich plaatselijk 
voor (onvolledig te loodgesteld etc.). Hierdoor gebeurt het dat deuren incidenteel min of meer spontaan 
opengaan of dichtvallen. Hang- en sluitwerk zijn van zeer degelijke kwaliteit en geheel afgestemd op de 
gebruiksbelasting.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Plaatselijk lopen deuren licht aan of klemmen. De gevolgen hiervan beperken zich tot kleine defecten aan 
het schilderwerk van deuren. Incidenteel is enige kracht nodig bij het gebruik van een deur. Sloten 
functioneren plaatselijk niet. Hierdoor zijn bijbehorende ruimten niet meer afsluitbaar.

Materiaal
Plaatselijk doen zich beginnende mechanische beschadigingen voor aan deuren Incidenteel zijn dit 
serieuze beschadigingen, waarbij forse stukken uit deuren gestoten zijn. Bij met kunststof afgewerkte 
deuren zijn incidenteel flinke stukken van de kunststofbeplating afgebroken. Ook worden, bijvoorbeeld 
door foutief gebruik, incidenteel zichtbaar ingedeukte, ingetrapte deuren aangetroffen. Paneeldeuren 
vertonen incidenteel beginnende uitzakkingver-schijnselen. Incidenteel gaan deuren door kromtrekken, 
sterk kieren (± 1 cm). Hang- en sluitwerk vertonen plaatselijk zichtbaar materiaalgebreken door veroudering 
en slijtage. Op veel plaatsen zit hang- en sluitwerk los (vooral de deurkrukken).

Basiskwaliteit
Het werk is goed. Hang- en sluitwerk kunnen merkbaar aan de lichte kant zijn in verhouding tot de 
gebruiksbelasting. Deuren zijn soms, gelet op de gebruikssituatie, waarneembaar aan de lichte kant. 
Incidenteel worden gerepareerde deuren aangetroffen waarop, over beschadigingen heen, beplatingen zijn 
aangebracht.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Deuren klemmen of lopen incidenteel tot plaatselijk aan. Incidenteel zijn deuren hierdoor slechts met 
geweld te gebruiken. Hang- en sluitwerk functioneren algemeen tamelijk slecht. Veel sloten zijn volstrekt 
onbruikbaar.

Materiaal
Plaatselijk treden serieuze mechanische beschadigingen aan deur, deurbeplating of raamwerk op. 
Incidenteel tot plaatselijk zijn deze beschadigingen ernstig. Volledig vernielde, ingetrapte of ingedeukte 
deuren worden incidenteel tot plaatselijk aangetroffen. Paneeldeuren vertonen plaatselijk tot regelmatig 
beginnende uitzakkingverschijnselen. Deuren kieren plaatselijk sterk doordat ze zijn kromgetrokken. 
Hang- en sluitwerk zijn algemeen tamelijk sterk verouderd en vertoont gebreken.
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Conditie: 3

Omschrijving: Corrosie	op	stalen	deur

Omvang: Serieuze	gebreken	zoals	oppervlaktecorrosie	of	
beschadigingen	komen	plaatselijk	(2-10%)	voor.	

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is redelijk. De kwaliteit van deuren en hang- en sluitwerk is niet afgestemd op de 
gebruiksbelasting. Regelmatig worden deuren aangetroffen waarop additionele beplating is aangebracht. 
Deze beplating is een sponningdiepte breed terug gehouden van de deurranden. Plaatselijk tot regelmatig 
komen, zichtbaar, sterk afwijkende deuren voor.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Plaatselijk tot regelmatig klemmen deuren of lopen merkbaar aan en is geweld nodig om ze te kunnen 
gebruiken. Incidenteel zijn deuren zelfs volstrekt onbruikbaar. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig worden serieuze mechanische beschadigingen aan deur, deurbeplating of 
raamwerk aangetroffen. Plaatselijk zijn deze beschadigingen ernstig. Plaatselijk komen ook volledig 
vernielde, kapotte deuren voor. Paneeldeuren vertonen plaatselijk tot regelmatig zichtbaar uitzakkingver-
schijnselen. Dit veroorzaakt problemen bij het functioneren. Plaatselijk tot regelmatig kieren deuren sterk, 
doordat ze zijn kromgetrokken.

Basiskwaliteit
Vrijwel algemeen zijn deuren voorzien van additionele beplating met rondom een vrijgehouden spon-
ningrand. Structurele fouten zijn gemaakt in de deurkeuze. Het functioneren van deuren wordt hierdoor 
sterk belemmerd en incidenteel leiden deze fouten tot volstrekte onbruikbaarheid.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Regelmatig tot aanzienlijk klemmen deuren en lopen merkbaar aan. Plaatselijk zijn deuren volstrekt 
onbruikbaar. Bij een groot aantal deuren is geweld nodig om ze te kunnen gebruiken.

Materiaal
Regelmatig doen zich mechanische beschadigingen aan deur, deurbeplating of raamwerk voor. Plaatselijk 
tot regelmatig zijn deze beschadigingen ernstig. Plaatselijk tot regelmatig komen ook volledig vernielde en 
kapotte deuren voor. Paneeldeuren vertonen regelmatig zichtbaar schranking en uitzakkingverschijnselen. 
Hierdoor worden regelmatig problemen aangetroffen bij het functioneren van deuren. Deuren kieren 
regelmatig sterk doordat ze zijn kromgetrokken.
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Basiskwaliteit
Structurele fouten zijn gemaakt in deurkeuze. Het functioneren van deuren wordt hierdoor sterk belem-
merd. Plaatselijk leiden deze fouten zelf tot volstrekte onbruikbaarheid.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
• De (vlucht)deuren (inclusief kozijn) hebben een U-waarde van kleiner dan of gelijk aan 3,4 W/m2K EN er is 

een tochtsluis aanwezig. Indien de U-waarde niet bekend is moet vastgesteld zijn dat het om een 
geïsoleerde deur gaat in combinatie met een tochtsluis.

Functioneel

• Bij een geïsoleerde (vlucht)deur en bijpassende kozijnen zijn geen condensproblemen te verwachten.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• De (vlucht)deuren (inclusief kozijn) hebben een U-waarde groter dan 3,4 W/m2K en kleiner dan of gelijk 

aan 4,2 W/m2K EN er is een tochtsluis aanwezig. Indien de U-waarde niet bekend is moet het gaan om een 
deur, standaard voor de huidige bouw in combinatie met een tochtsluis. Dit betekent een ongeïsoleerde 
deur met geen of slechts een klein aandeel enkel glas.

Functioneel
• Het enkelglas in een buitendeur heeft een lagere warmteweerstand dan het dichte deel van de deur. Hier 

zullen zich dan ook het eerst condensproblemen voordoen.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• De deuren (inclusief kozijn) hebben een U-waarde groter dan 4,2 W/m2K EN er is een tochtsluis aanwezig. 

Indien de U-waarde niet bekend is moet het gaan om een ongeïsoleerde deur, standaard voor de huidige 
bouw met een groot percentage enkel glas, in combinatie met een tochtsluis.

Functioneel
• Het enkelglas is een buitendeur heeft een lagere warmteweerstand dan het dichte deel van de deur. Hier 

zullen zich dan ook het eerst condensproblemen voordoen.
Conditie	4:	Matig

Technisch
• De deuren (inclusief kozijn) hebben een U-waarde kleiner dan of gelijk aan 4,2 W/m2K, zonder tochtsluis. 

Indien de U-waarde niet bekend is moet het gaan om een geïsoleerde deur zonder tochtsluis of een 
ongeïsoleerde standaard deur, met geen of een klein percentage enkelglas, zonder tochtsluis.

Functioneel
• Het enkelglas in een buitendeur heeft een lagere warmteweerstand dan het dichte deel van de deur. Hier 

zullen zich dan ook het eerst condensproblemen voordoen.
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Conditie	5:	Slecht

Technisch
• De deuren (inclusief kozijn) hebben een U-waarde groter dan 4,2 W/m2K. Indien de U-waarde niet bekend 

is moet het gaan om een ongeïsoleerde deur, standaard voor de huidige bouw met een groot percentage 
enkel glas.

Functioneel
• Het enkelglas is een buitendeur heeft een lagere warmteweerstand dan het dichte deel van de deur. Hier 

zullen zich dan ook het eerst condensproblemen voordoen.

Conditie	6:	Zeer	slecht

Technisch
• De deuren (inclusief kozijn) hebben een U-waarde groter dan 4,2 W/m2K, zonder tochtsluis. Indien de 

U-waarde niet bekend is moet het gaan om een ongeïsoleerde standaard deur, standaard voor de huidige 
bouw met een groot percentage enkel glas, zonder tochtsluis.

Functioneel
• Het enkelglas is een buitendeur heeft een lagere warmteweerstand dan het dichte deel van de deur. Hier 

zullen zich dan ook het eerst condensproblemen voordoen.

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• (voorlopig)Niet van toepassing
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3.5 Buitenvloer

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Constructie
 Vloer buiten ( incl. balkon, galerij, bordes) (233000)
 Trap buiten (240600)
 Helling buiten (240700)

Uitrusting
 Hekwerken / leuningen buiten (342200)

Afwerking
 Dilatatie / elastische voeg buitenvloer (433400)
 Vaste afwerklaag buitenvloer (434100)
 Losse afwerklaag buitenvloer (434200)
 Plafondafwerkingen buiten (453100)

2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening

Bedoeld worden alle constructieve elementen aan de buitenzijde van het gebouw, ten behoeve van verblijf 
en horizontaal of verticaal verkeer, welke aan beide zijden zijn blootgesteld aan weer en wind.
 
Constructie

Vloer	buiten	(incl.	balkon,	galerij,	bordes)
Bedoeld worden alle aan een gebouw verbonden min of meer horizontale vloerconstructies welke aan 
beide zijden blootgesteld zijn aan weer en wind (en in het geval van bordessen met de andere zijde 
grenzend aan een kruipruimte of de grondslag). Voorbeelden zijn (glazenwas)balkons, galerijen, bordessen 
zoals terrassen en stoepen. 
Niet bedoeld worden dakterrassen en loggiavloeren , deze maken onderdeel uit van de dakconstructie cq. 
-uitrusting en bordestrappen en in omvang beperkte trapbordessen. Balustrades, hekwerken en borstwerin-
gen worden apart opgenomen.

Trap	buiten
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer, welke aan alle zijden 
blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de ander zijde 
grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.
Tot de trappen worden ook gerekend de in omvang beperkt trapbordessen (als een onderdeel van de trap). 
Voorbeelden: Trappen naar kelders, entrees en noodtrappen. Niet bedoeld worden trapconstructies in het 
terrein los van het gebouw.
Hekwerken, leuningen, draagconstructies en vloerafwerkingen  worden elders opgenomen.
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Helling	buiten
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer, welke aan alle zijden 
blootgesteld zijn aan weer en wind of aan één zijde blootgesteld aan weer en wind en de andere zijde 
grenzend aan een kruipruimte of de grondslag.
Voorbeelden: Hellingbanen naar kelders, entrees en op- en afritten bij parkeerdekken, landgoed of kasteel. 
Niet bedoeld worden hellingbaanconstructies in het terrein los van het gebouw.
Hekwerken, leuningen, draagconstructies en vloerafwerkingen  worden elders opgenomen.
  
Uitrusting

Hekwerken/	leuningen	buiten
Bedoeld worden hekwerken, leuningen, balustrades en andere voorzieningen ten behoeve van de beloop-
baarheid en beveiliging van balkons, galerijen, trappen en hellingen inclusief beelden, al dan niet van 
historische waarde. Ook bedoeld wordt de overklimverhindering welke aan balkons, galerijen, trappen en 
hellingen is bevestigd.

Afwerking

Dilataties	/	elastische	voeg	buitenvloer
Bedoeld worden alle soorten van voegafwerkingen op basis van elastische, plastische en/of plastisch-elasti-
sche kitten in één of meer componentige uitvoering, rubberprofielen, metalen, e.d. ten behoeve van 
buitenvloeren.

Vaste	afwerklaag	buitenvloer
Bedoeld worden afwerklagen, zoals cementdek-, giet-, troffelvloeren, granito of terrazzo, op vloerconstruc-
ties welke aan minimaal één zijde blootgesteld zijn aan weer en wind.

Losse	afwerklaag	buitenvloer
Bedoeld worden alle soorten bekleding van constructieve vloeren welke aan minimaal één zijde blootge-
steld zijn aan weer en wind. Dit betreffen afwerklagen zoals bijvoorbeeld vlonders, betontegels op 
granulaattegeldragers, of geprofileerde stalen op- en afritten.
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Plafondafwerkingen	buiten
Bedoeld worden alle soorten bekledingen tegen onderzijden van gebouwoverstekken, luifels, galerijen, 
balkons  e.d., ongeacht materiaalgebruik.

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Vloer buiten , incl. balkons, 
galerijen en bordessen.

m2

Bruto vloeroppervlak, d.w.z. 
inclusief het oppervlak van 
borstweringen e.d.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Onderverdeling van de hoeveelheid naar de verschillende soorten 

vloer; (op grondslag) balkon; galerij; bordes;
* Soort en hoeveelheid van: 
*Toegepaste beschermlaag
* Vloerafwerkingen (waaronder marmer, baksteen, plavuizen, tegels, 

mozaïek, hout).
* Aanwezigheid van balustrades,  hekwerken/leuningen.
* Van historische waarde
* Nog in gebruik

Trap buiten m2

Buitenwerkse breedtematen 
gemeten in het trapvlak.

Lengtemaat wordt gemeten in 
de hellingsrichting van de trap 
c.q. helling over het hart van de 
constructie.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Onderverdeling van de hoeveelheid naar o.a. de verschillende 

soorten trappen; (o.a. materiaal(beton,staal,hout etc.), 
vorm(steektrap, spiltrap etc.)

* Toegepaste beschermlaag
* Kwaliteit van eventuele zinklagen (stalen delen).
* Van historische waarde
* Nog in gebruik

Helling buiten Buitenwerkse breedtematen 
gemeten in het vlak van de 
hellingbaan.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Onderverdeling van de hoeveelheid naar o.a. de verschillende 

soorten (o.a. materiaal(beton,staal,hout etc.), vorm(rechte vorm, 
gekromde vorm etc.) hellingbaan;

* Toegepaste beschermlaag
* Kwaliteit van eventuele zinklagen (stalen delen).
* Van historische waarde
* Nog in gebruik
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Hekwerken/leuningen /
balustrades  buiten

m1 Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Hoeveelheden en toegepaste materialen/constructies en afwerkin-

gen c.q. toegepaste beschermlaag;
* De hoogte van de hekwerken in M1.
* Locatie;
* Bevestigde lantaarns;
* Kunst in de vorm van figuren of beelden (van metaal of natuur-

steen) op een hekwerk, indien aanwezig;
* Van historische waarde
* Nog in gebruik

Dilataties / elastische voeg 
buitenvloer

m1 voeglengte
Voegen totaliseren, ongeacht 
afmetingen.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
- Informatie over de functie (regen en / of windkering), rugvullingen 

e.d.

Afwerklaag buitenvloer m2 in het vlak van de bekleding. Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materiaalsoort (zoals , vlonders, tegels op granulaat-

dragers;
* Toegepaste beschermlaag;
* Soort en hoeveelheden van bijzondere toepassingen;
* Kunstwerken in afwerking zoals metalen versieringen;

Plafondafwerkingen buiten m2 feitelijk oppervlak
In de richting van de helling bij 
hellende plafondafwerkingen.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste beschermlaag;
* Van historische waarde
* Nog in gebruik

4.	 Relevante	inspectiepunten

BRAND:
Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	afwerklagen
•  Testrapporten, classificatiedocumenten en/of productinformatie van de aanwezige 
constructieonderdelen.
•  Samenstelling en wijze van bevestiging - van de constructieonderdelen en ondergrond. 

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Toestand en verankering van eventuele hekwerken, borstweringen, e.d.;
•  Verankering van de elementen aan de gevel(s) of andere draagconstructies en opleggingen van vloeren en 

trappen
•  Scheuren, vervormingen en aantasting van het oppervlak
• Toestand van hechting en verankering van de materialen aan de ondergrond;
• Vloerafwerkingen met betrekking tot de hechting;
• Plaatsen met geen of onvoldoende afschot;
• Toestand van het (kit)materiaal;
• Dimensionering van het kitmateriaal in relatie tot de voegfunctie;
• Voegen in horizontale vlakken.
• Zijn de balklagen met verankeringen overbelast, buigen ze teveel door ( > L/250), of zijn de balkkoppen 

verrot met doorgeroeste ankers.
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ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Stroefheid van het loopoppervlak

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Sterkteberekeningen van de constructie tonen aan dat de vloer/trap/helling buiten in geval van brand 
voortijdig bezwijkt.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 
en/of beplating van de constructie van de vloer/trap/helling buiten kan niet worden aangetoond dat de 
constructie niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de constructie van de 
vloer/trap/helling buiten is de geldigheid verlopen.

• Het in de vloer/trap/helling buiten toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de vloer/trap/
helling buiten voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De vloer/trap/helling buiten vertoont (oppervlakte)beschadigingen (de constructie en/of de brandwe-
rende coating en/of beplating van de constructie is beschadigd/aangetast).

• Het in het hekwerk/de leuning/de balustrade buiten toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Het element bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• Val- of doorvalgevaar bij vluchten.

Serieuze	gebreken

• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat de constructie van 
de vloer/trap/helling buiten niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De vloer/ trap/ helling/ afwerklaag/ bekleding/ plafondafwerking/ dilatatie-/elastische voeg/ hekwerk/ 
leuning/ balustrade buiten vertoont (oppervlakte)beschadigingen (in het materiaal zitten scheuren, 
kieren, naden en/of openingen), waardoor de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet wordt gehaald en/of de 
brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in de vloer/ trap/ helling/ afwerk-
laag/ bekleding/ plafondafwerking/ dilatatie-/elastische voeg/ hekwerk/ leuning/ balustrade buiten 
toegepaste materialen kan niet worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD*, brandvoortplanting en/
of rookproductie voldoen aan de geldende eisen.

• Van het certificaat van de in de vloer/ trap/ helling/ afwerklaag/ bekleding/ plafondafwerking/ dilatatie-/
elastische voeg/ hekwerk/ leuning/ balustrade buiten toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, 
waardoor de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplan-
ting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Het in de vloer/ trap/ helling/ afwerklaag/ bekleding/ plafondafwerking/ dilatatie-/elastische voeg/ 
hekwerk/ leuning/ balustrade buiten toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de vereiste 
WBDBO/WRD* waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan 
toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vloer buiten bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• De vereiste WBDBO/WRD* waarde wordt niet gehaald. 
• De brandvoortplanting/ rookproductie van het element is groter dan toegestaan.
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Geringe	gebreken
• Niet van toepassing.
 
Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

* Niet van toepassing voor een hekwerk/leuning/balustrade buiten.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Lekkage van buitenvloeren, balkons en galerijen: intensiteit eindstadium

Constructief	primair
• Scheuren constructief (horizontale en vertikale scheuren in bv. Doornikse natuursteen): intensiteit 

eindstadium
• Verankering en bevestigingen manco: intensiteit eindstadium
• Verzakking constructief: intensiteit eindstadium
• Wapening, manco: intensiteit eindstadium
• Opleggingen manco: intensiteit eindstadium
• Stijfheid, stabiliteit onvoldoende

Materiaalintrinsiek
• Breuk: intensiteit eindstadium
• Carbonatatie: intensiteit eindstadium
• Corrosie aan dragende onderdelen zoals vloerbalken, constructies van buitentrappen, balkonconsoles
• Houtrot aan hekwerken en vloeren: intensiteit eindstadium
• Ongedierte, aantasting constructieve houten onderdelen of graafwespen in natuursteen (gangenstelsels, 

vnl. in mergel/Baumberger): intensiteit eindstadium
• Onthechting van ondergrond: intensiteit eindstadium
• Afschalen (enkele mm tot 2 cm dik): intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Onvoldoende slipvast; gevaar voor uitglijden
• Losstaande of instabiele leuningen, balustrades en hekwerken

Serieuze	gebreken

Werking	secundair
• Afschot foutief: intensiteit eindstadium

Constructief	secundair
• Deformatie, scheefstand
• Doorbuiging
• Niet vlak, golvende uitvoering
• Ontbrekende (onder)delen: intensiteit eindstadium
• Scheuren niet constructief: intensiteit eindstadium

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren, afschilferen (dunne lamelletjes), afzanden, afpoederen natuursteen zoals kalk en  
 zandsteen): intensiteit eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
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• Losliggende afwerking
• Slijtage

Basiskwaliteit
• Aantasting afwerking, zoutuitbloeiingen/ -belasting, oplossen van het bindmiddel in natuursteen (vnl. 

kalksteen)
• Materiaaltoepassing foutief
• Onjuiste verwerking, herstel of dimensionering, bijvoorbeeld te lage leuningen, balustrades en hekwer-

ken: intensiteit eindstadium
• Onjuiste of ontbrekende afwerking, bijvoorbeeld gladde sporten kooiladder: intensiteit eindstadium

Geringe	gebreken

Afwerking
• Aangroei: mos, algen
• Kalkafzetting als gevolg van druipwater onder trappen en vloeren
• Vuil, aanslag, verkleuring, brandlagen, vergrijzing (egaal of vlekkerig) van natuursteen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Kitnaden openstaand bij balkons en galerijen
• Bevestiging secundair, manco
• Subelementen, manco

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Het loopoppervlak is ontoelaatbaar glad geworden.

6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	vloer	buiten	(incl.	balkon,	galerij,	bordes)

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De vloer buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer buiten voldoende sterkte bezit.
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De vloer buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer buiten slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De vloer buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer buiten regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De vloer buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer buiten aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De vloer buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de vloer buiten onvoldoende sterkte bezit.
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Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer buiten niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de vloer buiten dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
De balkon-, bordes- en galerijconstructies zijn zodanig geconstrueerd dat deze goed bruikbaar (beloopbaar 
en veilig) zijn voor het beoogde doel. Borstweringen leveren een op het gebruiksdoel afgestemde beveili-
ging tegen afvallen, doorvallen etc. Veroudering van materialen en constructies mag aan deze uitgangspun-
ten geen afbreuk doen. Door een calamiteit kunnen incidenteel delen ontbreken waardoor risico’s voor de 
veiligheid ontstaan. In zo’n geval zijn maatregelen getroffen om deze risico’s te elimineren.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken aan constructies, borstweringen en vloerafwerkingen mogen niet voorko-
men. Incidenteel tot plaatselijk worden gebreken van geringe ernst aangetroffen, waaronder loszittende 
delen van voegwerken van borstweringen. Bij scheuren in betonconstructies treedt incidenteel enige 
kalkuitloging op.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk uitgevoerd, vooral waar het materiaalkeuze, detaillering, bouw 
etc. betreft. Kleine onvolkomenheden van esthetische aard, zoals niet geheel strakke uitvoering en 
onregelmatige afwerking, komen plaatselijk voor. Plaatselijk is herstel gepleegd aan afwerkingen op 
vloeren, borstweringen etc. In verband met de veiligheid is in de vormgeving van borstweringen in 
combinatie met hekwerken rekening gehouden met het specifieke gebruiksdoel van balkons, bordessen en 
galerijen.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
De balkon-, bordes- en galerijconstructies zijn zodanig geconstrueerd dat ze goed bruikbaar (beloopbaar en 
veilig) zijn voor het beoogde doel. Borstweringen leveren een op het gebruiksdoel afgestemde beveiliging 
tegen afvallen etc. Veroudering van materialen en constructies mag aan deze uitgangspunten geen afbreuk 
doen. Incidenteel ontbreken door een calamiteit delen waardoor risico voor veiligheid ontstaat. 
Maatregelen zijn in een dergelijk geval getroffen om zo’n risico te elimineren.

Materiaal
Serieuze gebreken in de vorm van materiaalaantasting (houtrot, corrosie, betondekkingschade op de 
hoofdwapening) aan constructie en borstweringen komen incidenteel voor. Deze gebreken mogen zich niet 
concentreren op vitale plaatsen zoals bevestigingspunten hekwerken en opleidingen. Materiaaldefecten en 
ontbrekende delen worden bij vloeraf-werkingen incidenteel tot plaatselijk aangetroffen. Plaatselijk tot 
regelmatig zijn vloeraf-werkingen, voeg- en pleisterwerken van borstweringen etc. onthecht. Het geheel 
vertoont zichtbare vervuiling door het milieu.

Basiskwaliteit
Het werk is goed uitgevoerd. Constructieve delen vertonen lichte doorbuiging maar die nog wel binnen de 
normgrenzen vallen. Incidenteel zijn duurzame reparaties uitgevoerd aan de constructieve delen van de 
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balkon-, bordes- en galerijconstructies. Hekwerken, afwerklagen van vloeren, borstweringen etc. kunnen 
volledig vervangen zijn. In verband met de veiligheid is de vormgeving van borstweringen in combinatie 
met hekwerken afgestemd op het specifieke gebruiksdoel van de balkons, bordessen en galerijen.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
De balkon-, bordes- en galerijconstructies zijn zodanig geconstrueerd dat ze goed bruikbaar (beloopbaar en 
veilig) zijn voor het beoogde doel. Borstweringen leveren in combinatie met hekwerken een op het 
gebruiksdoel afgestemde beveiliging tegen afvallen, doorvallen etc. Veroudering van materialen en 
constructies mag aan deze uitgangspunten geen afbreuk doen. Plaatselijk ontbreken delen door een 
calamiteit waardoor risico’s voor het veiligheidsrisico ontstaan. In zo’n geval zijn maatregelen getroffen om 
deze risico’s te elimineren.

Materiaal
Materiaalaantasting (houtrot, corrosie betondekkingschade op de constructieve wapening) en andere 
ernstige gebreken doen zich plaatselijk voor aan constructie of borstweringen. Incidenteel wordt het begin 
van dergelijke aantasting aangetroffen op vitale plaatsen. Plaatselijk tot regelmatig treedt materiaalaantas-
ting op aan vloerafwerkingen, voeg- en pleisterwerken, beplatingen etc. Plaatselijk tot regelmatig zijn 
vloeraf-werkingen, voeg- en pleisterwerken van borstweringen etc. onthecht, of kunnen delen van deze 
afwerkingen zelfs ontbreken. Het geheel geeft duidelijk zichtbaar vervuiling door milieu, mos- en algaan-
slag etc. te zien. Originele kleuren zijn hierdoor nauwelijks meer herkenbaar.

Basiskwaliteit
Het werk is matig uitgevoerd. Afwerklagen op vloeren en borstweringen zitten plaatselijk los. In verband 
met de veiligheid is de vormgeving van borstweringen in combinatie met hekwerken afgestemd op het 
gebruiksdoel van de balkons en galerijen. Aan betonnen constructiedelen komen plaatselijk niet geheel 
goed uitgevoerde reparaties van kunstharsmortel voor.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Plaatselijk ontstaan geringe risico’s voor de veiligheid, ook wanneer balkons, bordessen en galerijen voor 
het beoogde doel worden gebruikt. Veroudering van materialen en constructies in borstweringen en 
draagconstructies zijn hiervan de oorzaak.

Materiaal
Materiaalaantasting (houtrot, corrosie, betondekkingschade op de constructieve wapening) en andere 
ernstige gebreken worden plaatselijk tot regelmatig aangetroffen aan constructie, hekwerken of borstwe-
ringen. Incidenteel concentreren deze zich in ernstige mate op vitale delen, waardoor kleine veiligheidsri-
sico’s ontstaan. Regelmatig tot aanzienlijk treedt materiaalaantasting van afwerklagen op. De afwerkingen 
ontbreken zelfs regelmatig. 

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig uitgevoerd. Structurele fouten in het ontwerp en in de dimensionering van construc-
tie of borstweringen veroorzaken plaatselijk gelet op het gebruiksdoel, geringe veiligheidsrisico’s.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Geringe risico’s voor de veiligheid ontstaan. Incidenteel doen zich, bij normaal gebruik van balkons en 
galerijen, op meer plaatsen waarneembaar onveilige situaties voor. Veroudering van materialen en 
constructies van borstweringen en draagconstructies zijn hiervan de oorzaak.
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Materiaal
Materiaalaantasting (houtrot, corrosie, betondekkingschade op de constructieve wapening) en andere 
ernstige gebreken aan constructie of borstweringen komen meer dan regelmatig voor. Plaatselijk manifes-
teert dit zich in ernstige mate op vitale delen. Hierdoor ontstaat incidenteel een waarneembare onveilige 
situatie. Aantasting van afwerkingen op vloeren en borstweringen wordt algemeen aangetroffen. 
Onthechting van vloerafwerklagen kan algemeen voorkomen. Over aanzienlijke oppervlakken ontbreken 
deze afwerkingen zelfs.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht uitgevoerd. Structurele fouten in het ontwerp en in de dimensionering van constructie of 
borstweringen veroorzaken, incidenteel, waarneembaar onveilige situaties. Veiligheidsrisico’s ontstaan hier 
op grotere schaal, wanneer de balkons, bordessen en galerijen voor het gebruiksdoel worden benut.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Trappen	buiten

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De trap buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de trap buiten voldoende sterkte bezit.
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De trap buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de trap buiten voldoende sterkte bezit.
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Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap buiten incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De trap buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de trap buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap buiten regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De trap buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van trap buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap buiten aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De trap buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de trap buiten onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap buiten niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de trap buiten dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen 
afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit nl. dat deze goed bruikbaar (beloopbaar en veilig) 
zijn, voor het beoogde doel van de elementen. Wel kunnen zich functionele gebreken voordoen door een 
(beperkte) calamiteit waardoor delen ontbreken, waardoor risico’s voor de veiligheid ontstaan. In zo’n geval 
zijn maatregelen getroffen om deze risico’s te elimineren.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet 
optreden. Bij scheuren in betonconstructies treedt incidenteel enige kalkuitloging op. 
Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend zijn voor het 
functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe vuilaanslag(milieu). Ook kan 
graffitibekladding als incident worden aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen 
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Kleine onvolkomenheden 
van esthetische aard, zoals niet geheel strakke uitvoering en onregelmatige afwerking, komen plaatselijk 
voor.  Incidenteel kan een goed uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element 
voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies treden incidenteel 
onder ongunstige omstandigheden op, maar mogen geen afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de 
functionaliteit nl. dat deze goed bruikbaar (beloopbaar en veilig) zijn, voor het beoogde doel van de 
elementen. (houtrot, corrosie, betondekkingschade op de hoofdwapening) aan constructie, hekwerken en 
borstweringen komen incidenteel voor. Deze gebreken mogen niet veroorzaakt zijn door constructieve of 
materiaalintrinsieke gebreken.

Materiaal
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting(houtrot, corrosie, 
betondekkingschade op de hoofdwapening) aan de constructie. Deze gebreken mogen zich niet concentre-
ren op vitale plaatsen van de constructie. Serieuze gebreken zoals verweringsverschijnselen verkeren in een 
beginstadium. Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, 
arbo en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. Vervangende 
onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Basiskwaliteit
Het werk is te typeren als goed, op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, 
een goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of uitvoe-
ringsonvolkomenheden betreffen details. Constructieve delen vertonen lichte doorbuiging door niet 
optimale stijfheid. Incidenteel zijn duurzame reparaties uitgevoerd aan de constructieve delen van de 
balkon- en galerijconstructies. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. Vervangende 
onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	3



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 129 

Werking/constructief
De trappen zijn zodanig geconstrueerd dat deze goed bruikbaar (beloopbaar en veilig) zijn voor het beoogde 
doel.  Veroudering van materialen en constructies mag aan deze uitgangspunten geen afbreuk doen. Incidenteel 
ontbreken delen door een calamiteit waardoor risico’s voor de veiligheidsrisico ontstaan. In zo’n geval zijn 
maatregelen getroffen om deze risico’s te elimineren.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen (houtrot, corrosie betondekkingschade op de 
constructieve wapening) voor, maar deze resulteren niet in functionele gebreken. Incidenteel wordt het begin 
van dergelijke aantasting aangetroffen op vitale plaatsen. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk 
tot regelmatig op. Het element vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu), o.a. mos- en algaanslag 
etc.  Originele kleuren zijn hierdoor nauwelijks meer herkenbaar.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Aan betonnen constructiedelen komen plaatselijk niet geheel goed uitgevoerde reparaties met minder geschikte 
middelen voor.

Conditie	4

Werking/constructief
Plaatselijk ontstaan geringe risico’s voor de veiligheid, ook wanneer balkons en galerijen voor het beoogde doel 
worden gebruikt. Veroudering van materialen en constructies in draagconstructies zijn hiervan de oorzaak. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken van materiaalaantasting (houtrot, corrosie, betondekking-
schade op de constructieve wapening) en aan de constructie, andere ernstige gebreken  voor. Serieuze gebreken 
zoals verwering zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Incidenteel 
concentreren deze zich in ernstige mate op vitale delen, waardoor kleine veiligheidsrisico’s ontstaan.

Basiskwaliteit
Het werk is matig uitgevoerd. Structurele fouten in het ontwerp en in de dimensionering van constructie,  
veroorzaken plaatselijk gelet op het gebruiksdoel, geringe veiligheidsrisico’s.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Geringe risico’s voor de veiligheid ontstaan. Incidenteel doen zich, bij normaal gebruik van de trappen, op meer 
plaatsen waarneembaar onveilige situaties voor. Veroudering van materialen en draagconstructies zijn hiervan 
de oorzaak

Materiaal
Materiaalaantasting (houtrot, corrosie, betondekkingschade op de constructieve wapening) en andere ernstige 
gebreken aan constructie komen meer dan regelmatig voor. Plaatselijk manifesteert dit zich in ernstige mate op 
vitale delen. Het element voldoet op een groot aantal punten niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo- en veiligheidseisen.
Hierdoor ontstaat incidenteel een waarneembare onveilige situatie. 

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regelmaat 
functionele gebreken zoals lekkages, of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot aantal 
punten niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. 
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Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditiebeschrijving	helling	buiten

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De helling buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de helling buiten voldoende sterkte bezit.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De helling buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de helling buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) helling buiten incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De helling buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
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Berekeningen tonen aan dat de constructie van de helling buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) helling buiten regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De helling buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van helling buiten voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) helling buiten aanzienlijk. 
  
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De helling buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 

Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de helling buiten onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) helling buiten niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de helling buiten dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen 
afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit van de elementen. Wel kunnen zich functionele 
gebreken voordoen door een (beperkte) calamiteit.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet 
optreden. Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend 
zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe 
vuilaanslag(milieu). Ook kan graffitibekladding als incident worden aangetroffen.
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Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen 
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel kan een goed 
uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element voldoet aan alle wet- en regelgeving
met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Vervangende onderdelen of componenten zijn 
eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Functionele gebreken treden incidenteel onder ongunstige omstandigheden op. Deze gebreken mogen niet 
veroorzaakt zijn door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken.

Materiaal
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
zoals verweringsverschijnselen verkeren in een beginstadium. Het element voldoet vrijwel geheel aan alle 
wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is 
geen verplichting tot aanpassing. Vervangende onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of uitvoerings-
onvolkomenheden betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties aange-
troffen. Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo en 
veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. Vervangende 
onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	3

Werking/constructief
Functionele gebreken zoals vocht- en tochtoverlast en gebreken aan constructies komen incidenteel voor. 
Het bedrijfsproces van de afnemer wordt door de geconstateerde gebreken niet geschaad.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in 
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element 
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte 
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan wet- en regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot aanpassing.
Vervangende onderdelen of componenten van installaties zijn verkrijgbaar maar tegen geringe meerkosten 
en/of een langere levertijd. 

Conditie	4

Werking/constructief
Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Functionele gebreken met als oorzaak veroudering van 
materialen c.q. constructieve gebreken en onbruikbaarheid zijn in de afgelopen jaren incidenteel 
aangetroffen. 
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Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering 
zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen 
onderdelen 

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken zoals lekkages, of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot 
aantal punten niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. 

Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	hekwerken	/	leuningen	buiten

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade buiten slechts incidenteel tot plaatselijk. Er is geen sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval 
van vluchten.
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Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade buiten. Er is geen sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval van vluchten.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade buiten aanzienlijk. Er is geen sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval van vluchten.
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade buiten niet langer gewaarborgd is/te groot is. Er is sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval 
van vluchten.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het hekwerk/de balustrade buiten dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
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Werking/constructief
Hekwerken en balustrades leveren een op het gebruiksdoel afgestemde beveiliging tegen afvallen, doorvallen etc. 
Plaatsvastheid en stabiliteit mogen niet, als gevolg van veroudering van materialen en constructies, in het geding 
komen of al in het geding zijn geweest.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken mogen aan de constructie van hekwerken en balustrades, stijl- en 
regelwerken niet voorkomen. Te denken valt aan diverse vormen van materiaalaantasting: houtrot, corrosie en 
betondekkingschade. Genoemde gebreken doen zich wel incidenteel voor aan de “vulling” (beplating, panelen 
etc.) van het hekwerk. Incidenteel treden ook kleine mechanische beschadigingen -kromme spijlen en deuken 
op. Incidenteel is het begin van verwering of vervuiling op het hekwerk of balustrade zichtbaar. Incidenteel komt 
bekladding voor. Bevestigingsmiddelen vertonen zeer incidenteel beginnende corrosieverschijnselen.

Basiskwaliteit
Het werk is, evenals de “vulling”, zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze, detaillering en vormgeving 
zijn duurzaam. Ze zijn goed afgestemd op de te verwachten belastingen of op de functie van het hekwerk of 
balustrade. Het hekwerk is zo bevestigd dat volledige demontage goed mogelijk is. Bevestigingsmiddelen zijn van 
roestvaste metaalsoorten (rvs/aluminium) of adequaat beschermd door coatingen (verzinkt staal). De totale 
uitvoering is in het algemeen recht en strak geschied. Incidenteel komen kleine onvolkomenheden voor in de 
montage of de detaillering van de “vulling” van het hekwerk. Incidenteel is een stuk van de vulling of constructie 
vervangen tijdens noodzakelijk geworden reparaties.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Hekwerken en balustrades leveren een op het gebruiksdoel afgestemde beveiliging tegen afvallen, doorvallen etc. 
Plaatsvastheid en stabiliteit mogen niet, als gevolg van veroudering van materialen en constructies, in het geding 
komen of al in het geding zijn geweest. 

Materiaal
Incidenteel komt materiaalaantasting (houtrot, corrosie, betondekkingschade) voor aan constructie, stijl- en 
regelwerken. Aan de “vulling” van het hekwerk (beplating, spijlen) doet zich dit soort materiaalaantasting 
plaatselijk voor. Serieuze gebreken aan de constructie, zoals materiaalverwering en beginnende vervorming of 
scheefstand, worden plaatselijk aangetroffen. Een aanzienlijke omvang van het hekwerk of balustrade vertoont 
zichtbaar verschijnselen van vervuiling. Ook komt incidenteel bekladding voor. Algemeen doen zich aan 
bevestigingsmiddelen, binddraden etc. al enigszins zichtbaar corrosieverschijnselen voor. De verankering of 
bevestiging van constructie en vullingen komen hierdoor echter niet in het geding.

Basiskwaliteit
Materiaalkeuze, detaillering en vormgeving van de constructie, stijl- en regelwerken zijn goed. Ingestorte 
balusters en dergelijke worden aangetroffen. Deze kunnen eventuele demontage van het hekwerk sterk bemoei-
lijken. Voor de “vulling” van de hekwerken zijn minder duurzame materialen gebruikt. Bijvoorbeeld vurenhout, 
multiplex en ongecoat sendzimir verzinkt staal. In uitvoering, montage en plaatsing komen kleine onvolkomen-
heden voor.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Hekwerken en balustrades leveren een op het gebruiksdoel afgestemde beveiliging tegen afvallen, doorvallen etc. 
Plaatsvastheid en stabiliteit mogen niet, door veroudering van materialen en constructies, in het geding raken of 
al in het geding zijn geweest.

Materiaal
Plaatselijk komen serieuze gebreken (materiaalaantasting) voor aan constructie, stijl- en regelwerken van het 
hekwerk. (Plaatsvastheid en verankering mogen hierdoor niet in het geding komen.) Door zettingen van de 
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grondslag, mechanisch geweld etc. vertoont het hekwerk of balustrade plaatselijk scheefstand of vervorming. 
De vulling van het hekwerk vertoont regelmatig materiaaldefecten. Incidenteel ontbreken er daardoor delen. 
Het totale hekwerk of balustrade vertoont zichtbaar verwering en vervuiling. Dit geldt voor zowel de constructie 
als voor de vulling. Aan bevestigingsmiddelen en binddraden doen zich duidelijk zichtbare corrosieverschijnse-
len voor. De bevestiging en de verankering van de vulling kunnen hierdoor incidenteel in het geding zijn of 
geraken.

Basiskwaliteit
Het totale werk is matig. Problemen worden vooral veroorzaakt door een matig(e) ontwerp of vormgeving 
waardoor veiligheid en stabiliteit van het hek of balustrade negatief worden beïnvloed. Toegepaste verbindings-
middelen zijn weinig duurzaam (o.a. verzinkt staal).
Incidenteel zijn detailsen de uitvoering op ad hoc basis uitgevoerd. Plaatselijk zijn delen van de constructie of 
de vulling vervangen.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Hekwerken en balustrades leveren een op het gebruiksdoel afgestemde beveiliging tegen afvallen, doorvallen 
etc. Gebreken aan materialen en constructies, die zijn te wijten aan veroudering of onjuiste bouw, veroorzaken 
plaatselijk kleine risico’s.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken (materiaalaantasting) voor aan constructie, stijl- en 
regelwerken van het hekwerk of balustrade. Zettingen van de grondslag, mechanisch geweld etc. veroorzaken 
aan aanzienlijke delen van het hekwerk of balustrade zichtbaar scheefstand of vervorming. De “vulling” 
vertoont regelmatig tot algemeen materiaaldefecten. 

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit matig. Structurele fouten, zoals een zeer matig(e) ontwerp, vormgeving en uitvoering, 
veroorzaken onveiligheid of instabiliteit van het hek.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Hekwerken en balustrades leveren niet altijd een op het gebruiksdoel afgestemde beveiliging tegen afvallen, 
doorvallen etc. Gebreken aan materialen en constructies, ontstaan door veroudering of onjuiste bouw, 
veroorzaken plaatselijk duidelijke risico’s. Bij normaal gebruik is er onvoldoende plaatsvastheid en stabiliteit 
van het hekwerk of balustrade.

Materiaal
Regelmatig komen ernstige gebreken (materiaalaantasting) voor aan constructie, stijl- en regelwerken van het 
hekwerk of balustrade. Door zettingen van de grondslag, mechanisch geweld etc. vertoont het gehele hekwerk 
of balustrade zichtbaar scheefstand. De “vulling” ontbreekt plaatselijk tot regelmatig door materiaalaantasting 
en dergelijke. Enigszins afhankelijk van locatie en omstandigheden, bestaan duidelijke risico’s voor de 
veiligheid van gebruikers of passanten.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit slecht. Ernstige, structurele fouten zijn gemaakt in een slecht(e) ontwerp, vormgeving 
en uitvoering. Dit beïnvloedt in negatieve zin de veiligheid en de stabiliteit van het hek of balustrade. 
Veiligheidsrisico’s ontstaan hier op grotere schaal, wanneer balkons, galerijen of trappen voor het gebruiksdoel 
worden benut.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dilatatie/elastische	voeg	buitenvloer

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenvloer voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenvloer voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit 
element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenvloer slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenvloer regelmatig.
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Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenvloer aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de buitenvloer niet langer gewaarborgd is/te groot is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dilatatie/elastische voeg in de buitenvloer dat deze niet meer te 
classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
Lekkages, vochtdoorslag van voegen en dergelijke gebreken, mogen niet voorkomen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken zoals onthechting en verstening, doen zich niet voor. Het elastisch, plastisch 
gedrag van de kit is optimaal. Beginnende stofaanslag en incidenteel geringe beschadigingen (afdrukken) 
treden op.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze en -detaillering zijn afgestemd op de te 
verwachten belasting. Het werk is recht en strak uitgevoegd. Waar nodig of voorgeschreven is er gepri-
meerd. Vloerdelen zijn allemaal recht en strak.

Conditie	2:	goed
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Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag van voegen mogen niet worden aangetroffen.

Materiaal
Incidenteel manifesteert zich een ernstig defect zoals uitgepeuterd kitwerk, onthechting en scheurvorming. 
Serieuze gebreken, waaronder barstvorming en verstening (beginstadium), treden op. De hechting van 
kitwerk op (zanderige) steenachtige ondergronden is beperkt. De hechting neigt er vooral toe “aan te 
kleven” en is met een klein beetje (vinger)druk op de kitvoeg tamelijk gemakkelijk te verbreken. Vervuiling 
doet zich voor door ingewaaid stof en zand.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is goed. Het werk is wat minder recht en strak uitgevoerd. Lichte besmetting van 
omliggend werk wordt aangetroffen. Incidenteel komen kleine afwijkingen in de detaillering van de 
kitmassa voor. Materiaalkeuze en detaillering zijn afgestemd op de te verwachte belasting. Waar nodig of 
voorgeschreven is er geprimeerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag doen zich niet voor. Zeer incidenteel komt lekkage voor in 
(horizontale) kitvoegen tussen galerijplaten etc.

Materiaal
Plaatselijk worden ernstige defecten, zoals onthechting en scheurvorming aangetroffen. Ontwikkeling van 
verstening en verharding in de toplagen is zichtbaar. Het dieper gelegen kitwerk bezit nog de oorspronke-
lijke kwaliteit. De hechting van kitvoegen op (zanderige) steenachtige ondergronden is zeer beperkt: de kit 
zit meer in de voeg geklemd dan dat deze aan de vloerdelen is gehecht. Het oppervlak is zichtbaar vervuild 
door ingewaaid zand of stof.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Vloerdelen zijn, waar dat nodig of voorgeschreven is, niet voorbehandeld. Het werk is 
niet erg recht en strak uitgevoerd. Zichtbare migratie van oplosmiddel in omliggend werk (bij slechte 
kitkwaliteit) treedt op. De afstemming van kitvoegbreedte op kitvoegdiepte is enigszins aan de krappe kant.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Incidenteel doen zich lekkages voor of hebben zich al voorgedaan. Deze zijn veroorzaakt door kitwerk.
Incidenteel tot plaatselijk worden lekkages aangetroffen in (horizontale) kitvoegen tussen galerijplaten etc.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig doen zich ernstige gebreken, waaronder onthechting en scheurvorming, voor. 
Verstening en verharding hebben zich in de diepte van de voeg ontwikkeld. De oorspronkelijke kwaliteit en 
eigenschappen zijn vrijwel verdwenen. De hechting van kit op (zanderige) steenachtige oppervlakten begint 
kieren te vertonen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten komen voor: de kitmassa heeft te weinig diepte ten opzichte van de 
breedte. De aanhechting van de kit is slecht (op meer dan twee vlakken, keuze van de kit in relatie tot de te 
verwachte belasting). Plastische kit is gebruikt in plaats van elastische kit, er is een te smalle kitvoeg. Kitten 
kunnen van een slechte kwaliteit zijn. Denk vooral aan sterk migrerende butyleenkitten.

Conditie	5:	slecht
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Werking/constructie
Incidenteel tot plaatselijk doen zich lekkages voor of hebben zich al voorgedaan. Lekkages in (horizontale) 
kitvoegen tussen galerijplaten etc. worden plaatselijk tot regelmatig aangetroffen.

Materiaal
Regelmatig doen zich ernstige gebreken zoals onthechting, scheurvorming en ontbrekende delen voor. De 
kitmassa is vaak volledig versteend en zit op veel plaatsen min of meer los in de voeg.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten kan de kit vrijwel onmogelijk nog functioneren. De combinatie 
van verkeerde kitkwaliteit en verkeerde verhouding van de kitmassa is hiervan een voorbeeld. Ook gebeurt 
het dat kit op oneigenlijke wijze is toegepast in zeer brede voegen (40 mm en meer), waar in feite andere 
materialen gekozen hadden moeten worden.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	met	vaste	afwerklaag	buitenvloer

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De afwerklaag van de buitenvloer voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
---

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De afwerklaag van de buitenvloer voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
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Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de buitenvloer slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De afwerklaag van de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de buitenvloer regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De afwerklaag van de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de buitenvloer aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De afwerklaag van de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) de buitenvloer niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de afwerklaag van de buitenvloer dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5. 

ONDERHOUD:
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Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
In het algemeen vertoont het oppervlak geen noemenswaardige vervuiling, vlekken of verkleuring. Het 
geheel ziet er egaal uit (kleuren, structuur etc.).

Materiaal
Ernstige gebreken aan de vloerafwerking, veroorzaakt door veroudering en gebruik, worden niet aangetrof-
fen. (Denk aan loszittende delen, vergruizing ondervloeren, slijtage plekken). Incidenteel doen zich 
gebreken voor, zoals krassen en mechanische beschadigingen. Deze hebben echter andere oorzaken. 
Ondergeschikte en in omvang zeer beperkte problemen komen voor aan het voegwerk van tegelvloeren 
(bijvoorbeeld uitgespoelde delen).

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Het soort vloerafwerking en de kwaliteit ervan, evenals de 
ondervloeren zijn goed afgestemd op de gebruiksbelasting. Kleine gebreken doen zich voor, zoals relatief 
brede voegen tussen de tegels, minder goede tegelverdeling en licht onvlakke vloer (niet hinderlijk in het 
gebruik). Zeer incidenteel worden weinig opvallende, kleine reparatieplekken aangetroffen.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Looppatronen 
beginnen zich af te tekenen (door slijtage, krassen etc.). De nieuwbouwglans, “het mooie “, is er zichtbaar 
af. Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vervuiling etc. (niveau conditie 6) of 
door plaatselijk aangetroffen esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt 
(niveau conditie 4).

Materiaal
Ernstige technische gebreken aan de vloerafwerking, ontstaan door gebruik en veroudering, komen 
incidenteel voor (loszittende delen, slijtageplekken). Incidenteel worden ook problemen aangetroffen door 
het vergruizen van ondervloeren. Onderdelen, zoals vloerplinten, vertonen soms gebreken die een tamelijk 
vergevorderd stadium hebben bereikt. Voegwerk ontbreekt plaatselijk of is uitgespoeld. Incidenteel komt in 
tegelvloeren een scheur voor. 

Conditie: 2

Omschrijving: Vervuiling	en	slijtage	plekken	coating	
betonnen	bordes

Omvang: Esthetische	gebreken	komen	plaatselijk	(2-10%)	
voor.	

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Vloerafwerkingen en ondervloeren zijn, voor wat soort en kwaliteit betreft, 
redelijk goed afgestemd op gebruiksbelasting. Esthetische gebreken in de uitvoering zijn waarneembaar. 
Bijvoorbeeld: een licht voelbaar onvlakke vloer, plaatselijk zichtbaar schotelende tegels en een slechte 
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tegel- en baanverdeling. Incidenteel tot plaatselijk worden reparaties aangetroffen die, qua kleur, materiaal, 
structuur etc., enigszins tegen de omgeving afsteken. 

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar zichtbaar doorzettende vervuiling, waasvorming etc. 
Mogelijk is dit gevolg van resten van reinigingsproducten. Waar verkeersstromen en intensief gebruikte 
plaatsen voorkomen, beginnen vervuiling, slijtage etc. zich zichtbaar af te tekenen. Het egale nieuwbouw 
uiterlijk is zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door 
ernstige vervuiling etc. (niveau conditie 6). Plaatselijk tot regelmatig gebeurt dit door esthetische gebreken, 
die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt (niveau conditie 4).

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen en slijtageplekken) doen zich plaatselijk voor. Incidenteel 
wordt bij steenachtige afwerkvloeren (tegels etc.) beginnende, komvormige uitslijting aangetroffen. 
Voegwerken vertonen regelmatig serieuze gebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. De hechting van vloerafwerkingen aan ondergrond is soms niet optimaal (bijvoorbeeld 
door een minder goede voorbehandeling). De samenstelling van, onder andere, cementvloeren kan te 
schraal zijn, waardoor lichte vergruizing optreedt. Plaatselijk komen reparatiestukken voor, die door 
kleurverschillen etc. zichtbaar afsteken.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen zichtbare vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Waar verkeersstro-
men en intensief gebruikte plaatsen voorkomen tekenen vervuiling, slijtage etc. zich zichtbaar af. 
Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door esthetische gebreken, die een 
vergevorderd stadium hebben bereikt (niveau conditie 6).

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen slijtageplekken) worden plaatselijk tot regelmatig 
aangetroffen. Incidenteel tot plaatselijk zijn, daar waar loszittende delen voorkomen, gedeeltes van de 
vloerafwerking spontaan uitgesprongen en verdwenen. Incidenteel doet zich bij steenachtige vloerafwer-
kingen zichtbaar komvormige uitsluiting voor.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten worden aangetroffen in keuze en uitvoering van het materiaal en in de 
materiaalsamenstelling. Hierdoor is de samenhang van materialen en/of hechting aan de ondergrond 
matig. Regelmatig komen reparatieplekken voor, die door kleur, materiaal, textuurverschillen etc. zichtbaar 
tegen de omgeving afsteken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen sterk vervuiling, verkleuring etc. Bij verkeersstromen en intensief 
gebruikte plaatsen tekenen vervuiling, slijtage etc. zich sterk af. Plaatselijk tot regelmatig worden estheti-
sche gebreken aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben bereikt (niveau conditie 6).

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanisch beschadigde delen, slijtageplekken) doen zich 
meer dan regelmatig voor. Plaatselijk zijn stukken van de vloerafwerking geheel verdwenen door slijtage, 
veroudering etc.
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Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten komen voor in uitvoering, samenstelling van materialen etc. 
Hierdoor is de samenhang van de materialen en/of de hechting aan de ondergrond uiterst minimaal.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving met losse afwerklaag buitenvloer

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De bekleding van de buitenvloer voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed
Werking/constructief
De bekleding van de buitenvloer voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de buitenvloer slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk
Werking/constructief
De bekleding van de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
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Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de buitenvloer regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De bekleding van de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de buitenvloer aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht
Werking/constructief
De bekleding van de buitenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de buitenvloer niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de bekleding van de buitenvloer dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
In het algemeen vertoont het oppervlak geen noemenswaardige vervuiling, vlekken of verkleuring.  Het 
geheel ziet er egaal uit (kleuren, structuur etc.).

Materiaal
Ernstige gebreken aan de vloerafwerking, veroorzaakt door veroudering en gebruik, worden niet aangetrof-
fen. (Denk aan loszittende delen, slijtage plekken). Incidenteel doen zich gebreken voor, zoals krassen en 
mechanische beschadigingen. Deze hebben echter andere oorzaken.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Het soort vloerafwerking en de kwaliteit ervan, evenals de 
ondervloeren zijn goed afgestemd op de gebruiksbelasting. Kleine gebreken doen zich voor, zoals licht 
ongelijke vloeroppervlak (niet hinderlijk in het gebruik). Zeer incidenteel worden weinig opvallende, kleine 
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reparatieplekken aangetroffen. 

Conditie	2:	goed

Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Looppatronen 
beginnen zich af te tekenen. De nieuwbouwglans, “het mooie “, is er zichtbaar af. Incidenteel wordt dit 
algemene beeld sterk verstoord door ernstige vervuiling, of door plaatselijk aangetroffen esthetische 
gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken aan de vloerafwerking, ontstaan door gebruik en veroudering, komen 
incidenteel voor (loszittende delen, slijtage e.d)

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Vloerafwerkingen en ondervloeren zijn, voor wat soort en kwaliteit betreft, 
redelijk goed afgestemd op gebruiksbelasting. Esthetische gebreken in de uitvoering zijn waarneembaar.
Bijvoorbeeld: een licht voelbaar onvlakke vloer, plaatselijk zichtbaar schotelende vloerdelen en een slechte 
verdeling van(losse afwerk) vloerdelen. Incidenteel tot plaatselijk worden reparaties aangetroffen die, qua 
kleur, materiaal, structuur etc., enigszins tegen de omgeving afsteken.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar zichtbaar doorzettende vervuiling, waasvorming etc.
Mogelijk is dit gevolg van resten van reinigingsproducten. Waar verkeersstromen en intensief gebruikte 
plaatsen voorkomen,begint zich, vervuiling, slijtage etc. zich zichtbaar af te tekenen. Het egale nieuwbouw 
uiterlijk is zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door 
ernstige vlekken, vervuiling. Plaatselijk tot regelmatig gebeurt dit door esthetische gebreken, die een 
tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, schotelende (losse afwerkvloerdelen) doen zich plaatselijk 
voor. 
Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Plaatselijk vertoond de eventuele bevestiging van losse vloerafwerkingen aan de 
ondergrond gebreken. Plaatselijk komen reparatiestukken voor, die door kleurverschillen etc. zichtbaar 
afsteken.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen zichtbare vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Waar verkeersstro-
men en intensief gebruikte plaatsen voorkomen tekenen, vervuiling, slijtage etc. zich zichtbaar af. 
Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door esthetische gebreken, die een 
vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (bijv. loszittende delen) worden plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. 

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten worden aangetroffen in keuze en uitvoering van het materiaal en in de 
materiaalsamenstelling. Hierdoor is de samenhang van materialen en/of bevestiging/hechting aan de 
ondergrond matig. Regelmatig komen reparatieplekken voor, die door kleur, materiaal, textuurverschillen 
etc. zichtbaar tegen de omgeving afsteken.
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Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen sterk vervuiling, verkleuring etc. Bij verkeersstromen en intensief gebruikte 
plaatsen tekenen, vervuiling, slijtage etc. zich sterk af. Plaatselijk tot regelmatig worden esthetische gebreken 
aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanisch beschadigde delen, slijtageplekken) doen zich 
meer dan regelmatig voor. Plaatselijk zijn stukken van de vloerafwerking geheel verdwenen door slijtage, 
veroudering etc.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten komen voor in uitvoering, samenstelling van materialen etc. 
Hierdoor is de samenhang van de materialen en/of de hechting aan de ondergrond uiterst minimaal.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

Conditiebeschrijving	Plafondafwerking	buitenvloeren

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookproduc-
tie van (de afwerklaag van) het plafond buiten slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk
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Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) het plafond buiten regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) het plafond buiten aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).

Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) het plafond buiten niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de afwerklaag van het plafond buiten dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
In het algemeen vertoont het oppervlak geen noemenswaardige vervuiling, vlekken of verkleuring.  Het 
geheel ziet er egaal uit (kleuren, structuur etc.).



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 149 

Materiaal
Ernstige gebreken aan de plafondafwerking, veroorzaakt door veroudering en gebruik, worden niet 
aangetroffen.
(Denk aan loszittende delen, slijtage plekken). Incidenteel doen zich gebreken voor, zoals krassen en mechani-
sche beschadigingen. Deze hebben echter andere oorzaken.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Het soort plafondafwerking en de kwaliteit ervan, evenals de 
ondergrond zijn goed afgestemd op elkaar. Kleine gebreken doen zich voor, zoals licht ongelijke oppervlak. 
Zeer incidenteel worden weinig opvallende, kleine reparatieplekken aangetroffen. 
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. De nieuwbouwglans, 
“het mooie “, is er zichtbaar af. Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vervuiling, 
of door plaatselijk aangetroffen esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. De nieuwbouwglans, 
“het mooie “, is er zichtbaar af. Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vervuiling, 
of door plaatselijk aangetroffen esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken aan de plafondafwerking, ontstaan door veroudering, komen incidenteel voor 
(loszittende delen e.d)

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Plafondafwerkingen en ondergrond zijn, voor wat soort en kwaliteit betreft, 
redelijk goed afgestemd elkaar. Esthetische gebreken in de uitvoering zijn waarneembaar.
Bijvoorbeeld: plaatselijk zichtbaar schotelende plafonddelen en een slechte verdeling van (losse afwerk)
plafonddelen. Incidenteel tot plaatselijk worden reparaties aangetroffen die, qua kleur, materiaal, structuur 
etc., enigszins tegen de omgeving afsteken.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar zichtbaar doorzettende vervuiling, waasvorming etc.
Mogelijk is dit gevolg van resten van reinigingsproducten. Waar verkeersstromen en intensief gebruikte 
plaatsen voorkomen, begint zich, vervuiling, etc. zich zichtbaar af te tekenen. Het egale nieuwbouw uiterlijk is 
zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige 
vlekken, vervuiling. Plaatselijk tot regelmatig gebeurt dit door esthetische gebreken, die een tamelijk vergevor-
derd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen), doen zich plaatselijk voor. 

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Plaatselijk vertoond de eventuele bevestiging van losse plafondafwerkingen aan de 
ondergrond gebreken. Plaatselijk komen reparatiestukken voor, die door kleurverschillen etc. zichtbaar 
afsteken.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen zichtbare vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Incidenteel tot plaatse-
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lijk wordt het algemene beeld sterk verstoord door esthetische gebreken, die een vergevorderd stadium 
hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (bijv. loszittende delen) worden plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. 

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten worden aangetroffen in keuze en uitvoering van het materiaal en in de 
materiaalsamenstelling. Hierdoor is de samenhang van materialen en/of bevestiging/hechting aan de 
ondergrond matig. Regelmatig komen reparatieplekken voor, die door kleur, materiaal, textuurverschillen 
etc. zichtbaar tegen de omgeving afsteken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen sterke vervuiling, verkleuring etc. Plaatselijk tot regelmatig worden 
esthetische gebreken aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanisch beschadigde delen, slijtageplekken) doen zich 
meer dan regelmatig voor. Plaatselijk zijn stukken van de plafondafwerking geheel verdwenen door 
veroudering etc.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten komen voor in uitvoering, samenstelling van materialen etc. 
Hierdoor is de samenhang van de materialen en/of de hechting aan de ondergrond uiterst minimaal.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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3.6 Omhulling dak

1.	 Overzicht	van	de	elementen
 
Dakconstructie
 Dakconstructie (270100)
 Dakopstal (270700)
 
Dakafwerking
 Dakbedekking vlak dak (471100)
  - bituminues
  - kunststof
  - metalen
 Dakbedekking hellend dak (471200)
  - pannen
  - natuuurleien
 Dakgootbekleding (472200)
 
Dakuitrusting
 Overklimverhindering (342500)
 Schoorsteen / ventilatiekanaal (372100)
 Dakaansluiting en uitrusting
 Dakopeningen (372200)
 Valbeveiligingen (472300)
  
2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening
 
Bedoeld worden alle bouwkundige elementen die dienen ter afdekking van een gebouw. Hiertoe worden 
gerekend zowel de constructieve elementen als de afwerkingen.
 
Dakconstructie

Dak	constructie
Bedoeld worden de dak- of kapconstructies van zowel platte als hellende daken. Tot de dak- of kapconstruc-
ties worden ook gerekend de balklagen, gebint en spantconstructies, gordingen, dakbeschot, anker -en 
hanenbalken, sporen, sandwich panelen, isolatie e.d.
Niet tot de dakconstructie worden gerekend de vloerconstructies van balkons, loggia’s en dakterrassen. 
Panlatten, mastiekschroten, e.d. worden tot de dakbedekking gerekend.

Dakopstal
Bedoeld worden dakopbouwen van beperkte omvang in de vorm van liftmachinekamers, daktoegangen,
sier- en klokkentorens, e.d. waarbij toegepaste materialen en constructies sterk afwijken van het feitelijke
gebouw. Tot de zogenaamde dakopstallen worden alle onderdelen zoals constructie, gevelbeplating,
dakbedekking e.d. gerekend.
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Gefelst	dak	 Leibedekking	voorzien	van	klimhaken	 Windveerbetimmering

Dakopstallen

Dakafwerking

Dakbedekking	vlak	dak
Tot de dakbedekking wordt het geheel gerekend van waterkerende lagen, dakrandafwerking en onderdelen 
van de dakbedekking.
Dakrandafwerkingen kunnen bijvoorbeeld zijn metalen kraallijsten of aluminium daktrimmen. Niet tot de 
dakrandafwerking behoren de loodslabben in opgaande delen zoals, gevels, schoorstenen e.d. Onderdelen 
van de dakbedekking zijn: isolatielagen niet geïntegreerd in de dakconstructie, kiezelbakken, stadsuitlopen, 
spuwers, (nood)overstorten (zoals brievenbussen), ventilatiepijpjes (van dakconstructies e.d.), schut en 
ballastlagen (grind, tegels) e.d.
Niet tot de dakbedekking behoren gootbekleding voor zover deze niet geïntegreerd zijn in de 
dakbedekking.

Dakbedekking	hellend	dak
Tot de dakbedekking wordt het geheel gerekend van waterkerende lagen, dakrandafwerking en onderdelen 
van de dakbedekking. Dakrandafwerkingen kunnen zijn windveerbetimmeringen, kil- en hoekkepers (zink, 
koper, rvs., aluminium e.d.), loodbekledingen van dakruiters e.d. Niet tot de dakrandafwerking behoren de 
loodslabben in opgaande delen zoals, gevels, dakkapellen, schoorstenen e.d.
Niet tot de dakbedekking behoren gootbekleding van kilgoten, zakgoten e.d. voor zover deze niet geïnte-
greerd zijn in de dakbedekking.

Dakgootbekleding	
Bedoeld worden dakgootbekledingen voor zover deze niet geïntegreerd zijn in de dakbedekking. Zoals 
bakgoten, mastgoten, bekledingen van bijvoorbeeld kil-, zak-, zaling- en Keulse goten met bekledingen van 
bijvoorbeeld zink, koper, aluminium, rvs, lood.
Niet bedoeld worden kleine ondergeschikte verholen goten. Deze worden tot de dakbedekking gerekend.

Dakuitrusting

Overklimverhindering
Bedoeld worden alle constructies aangebracht als in- resp. uitbraakpreventie ter voorkoming van klauteren. 

Schoorsteen	/	ventilatiekanaal
Bedoeld worden schoorstenen en ventilatiekanalen van bijvoorbeeld metselwerk of beton welke samen-
hangen met de gebouwinstallaties inclusief loodaansluitingen, dekplaten e.d. Metalen schoorstenen 
worden opgenomen onder de W-installaties. Schoorstenen, ventilatievoorzieningen gekoppeld aan 
bedrijfsprocessen worden niet opgenomen.
Opgenomen worden enkel bouwkundige voorzieningen. Installatietechnische voorzieningen zoals 
afzuigventilatoren e.d. blijven ook buiten beschouwing.
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Kleine ventilatiepijpjes vergelijkbaar met dakventilatiepijpjes en ook de dakventilatiepijpjes zelf blijven 
buiten beschouwing en worden gerekend tot de dakbedekking.

Dakaansluiting	en	uitrusting
Tot de dakaansluiting wordt gerekend loodslabben in opgaand gevelwerk bij daken. Dit zijn bijvoorbeeld 
loodslabben, knelstrips bij platt e daken of loketconstructies bij hellende daken.
Niet bedoeld worden loodslabbe aansluitingen bij daglichtvoorzieningen (lichtkoepels, dakkapellen en 
dakramen) en schoorstenen c.q. ventilatiekanalen. Loodslabben worden in deze situatie tot het betreff ende 
bouwelement gerekend.
Ook worden elementen van de dakuitrusting, anders dan schoorstenen en dakopeningen, zoals daglicht-
voorzieningen of dakluiken, hier opgenomen zoals bijvoorbeeld pirons, windvanen, kerkhaantjes en 
dergelijke. 

Piron	

Windvanen	van	historische	waarde

Dakopeningen
Bedoeld worden alle soorten daglichtvoorzieningen in het dakvlak waaronder: lichtkoepels, dakramen, 
dakkapellen, lichtstraten, dakluiken e.d., ongeacht constructie, materiaal gebruik e.d. inclusief loodslab-
ben, dakbedekkingen, betimmeringen, enz. Glas-in-lood toegepast onder lichtkoepels wordt niet gerekend 
tot daglichtvoorzieningen. Deze worden opgenomen onder plafondafwerking bekleding.

Valbeveiliginginstallaties
Bedoeld worden alle soorten installaties die tot doel hebben dat personen zich veilig kunnen bewegen op 
dakvlakken, en daarop aangebrachte installaties. Dit kunnen zijn bevestigingsogen, looplijnen, looppaden, 
markeringen, trappen, kooiladders etc. etc.
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3.		 Registratiemethode

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Dakconstructie m2 in het dakvlak.
Voor kleine openingen in het 
dakvlak voor lichtkoepels, 
dakramen, dakkapellen, 
schoorstenen wordt niet 
gecorrigeerd indien de 
doorbreking kleiner is dan 5 m2 
gemeten in het dakvlak. Bij 
grotere afmetingen wordt naar 
rato gecorrigeerd.
Bij platt e daken wordt gemeten 
tussen voorkant boeiboorden, 
o.d. Bij hellende daken wordt 
gemeten vanaf dakvoet/goot tot 
nok.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Hoeveelheid naar hellende en platt e daken;
* Materiaal en de opbouw van de dakconstructie,. Bij kapconstructie 

nader specifi ceren:
 - type spantconstructie;
 - type/materiaal dakbeschot
 - toegepaste verbindingsvorm;
 - aanwezigheid van nok-, vliering- en zoldergebint;
 - aanwezigheid beschermde dieren, zoals vleermuizen en 

kerkuilen;
* Bijzondere vorm van de dakconstructie, zoals geknikt, gebogen of 

zadeldak;
* De isolatievoorzieningen, plaats daarvan ten opzichte van de dak 

constructie en isolatiewaarde/-dikte (Rc-waarde/mm)
* Toegepast insecticidemiddel met toepassingsdatum en tegen welk 

ongedierte

Dakbedekking vlak of hellend dak m2 in het dakvlak; zoals bij 
dakconstructie
In principe komen de hoeveelhe-
den dakconstructie en 
dakbedekking met elkaar 
overeen.

 
Hogels	(knopversieringen)

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* De hoeveelheid dakbedekking naar eventuele verschillende 

dakvlakken;
* De dakopbouw met name bij baanvormige / gesloten bedekkin-

gen;
* Isolatievoorzieningen, indien niet geïntegreerd in de dakcon-

structie;
* De hoeveelheden dakrandafwerking, in m1;
* Bevestigingsmethode en –materialen en dekkingsmethode: kalk 

of cement specie, stormvaste elastische dakmortel, mechanisch 
(schroeven), nagelen, solderen, felsen, gebonden of een 
geschroefd rieten dak, met klangen of leihaken.

* Hoogwaardige afwerklagen of ornamentering van historische-
waarde zoals zink, koper, lood moeten worden geïnventariseerd 
op uitvoeringsmethode, bijvoorbeeld losanges, hogels 
(knopversieringen) of roefdak;

* Materiaal zoals riet, lei, zink, koper, lood, bitumen, aluminium, 
keramisch, beton incl. eventuele afwerklaag, bijv. glazuur of 
conserverings-/beschermingsMateriaal

* Aanwezigheid van piron, gevelteken, windvaan (materiaal) en 
aantallen

* Voorzien van bliksembeveiligingsinstallatie;
* Aanwezigheid van technische installaties
* Aanwezigheid van energieopwekkende elementen, zoals 

Photovoltage-cellen, of in de dakbedekking geïntegreerde  
energieopwekkers.

* Aanwezigheid van ballastlaag
* Uitgevoerd als sedumdak

Dakgootbekleding m1, in de richting van de goot Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen in combinatie met de uitslag van de goot;
* De hoeveelheid naar gescheiden dakvlakken;
* Het aantal broek- of rekstukken;
* Indien er kunststof gootbekledingen zijn toegepast is vermelding 

van de materiaalsoort noodzakelijk. 

Overklim verhindering m1 Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op: 
* Toegepaste materialen;
* Specifi catie van de hoeveelheid in stuks of per locatie/element
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Schoorsteen / ventilatiekanaal m1 bovendaks gemeten. Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* De omvang van de kanalen bijvoorbeeld in m2 (metselwerk), 

diameter (prefab kanalen) en in m3;
* De keramische potten.
* Aanwezigheid klimhaken
* Beschrijving van materiaal en afwerking van schoorsteenkappen 
van historische waarde

Dakaansluiting en uitrusting m1 in de richting van de
dakaansluiting.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Wijze van inwerking van dakaansluitingen in de gevel;
* Type aansluiting, bijv. loden loketten of slabben
* Hoeveelheden naar dakvlak, soort e.d.;
Bij aanwezigheid van pirons, geveltekens, windvanen:
* Aantal in stuks;
* Toegepaste afwerking, zoals verguldsel of beschermlaag

Dakopeningen m2 dakopeningen vlak. 
Profileringen, krommingen van 
het lichtdoorlatend vlak worden 
hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Gemeten wordt in een 
plat vlak.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Hoeveelheden naar aantallen, soort en omvang van de aanwezige 

daglichtvoorzieningen en andersoortige dakopeningen, zoals 
dakluiken;

* Van historische waarde;
* Nog in gebruik

Dakopstal m2 bruto vloeroppervlak van de 
opstallen op het niveau van het 
aansluitende/ omliggende dak

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Type (bijv. met welk doel)
* Locatie (bijv op welk dakvlak)- vormgeving, 
* Toegepaste materialen;
* Toegepaste beschermlaag;

Valbeveiliginginst. Aantal in stuks Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Locatie
* (sub)componenten
* Specifieke kenmerken/inventarisatiepunten
Aanvullend moet de volgenden informatie worden opgenomen:
* Looplijnen: de lengte van de trajecten in strekkende meters.
* Ankerpunten: aantal per stuk.
* Looppaden: de lengte van de looppaden in strekkende meters.
* Trappen/ladders: het aantal trappen en ladders, inclusief 

looplengte/klimlengte in strekkende meters.
* Markeringen: per type (stickers, ...., e.d.), aantallen of strekkende 

meters.

4.  Relevante inspectiepunten

BRAND:
• Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• De mate van afschot / onbelemmerde waterafvoer bij platte daken vooral in geval van lichte 

dakconstructies;
• Slecht opdrogende delen bij baanvormige bedekkingen;
• Dakafvoeren / kiezelbakken;
• Plaatsen waar het regenwater naar toe loopt c.q. plasvorming blijft staan;
• Toestand van het materiaal / constructie vooral ter plaatse van dakvoet, kilgoot, dakdoorvoeren;
• Bij zinken mastgoten kan tussen versterkingsbuis en goot of tussen gegalvaniseerde stalen beugels en 

goot elektrochemische corrosie ontstaan.
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• Vervorming en doorbuiging
• Scheuren
• Aantasting van het oppervlak
• Opleggingen
• Verankering en verbindingen van kapconstructies;
• Verankering en toestand van eventuele klimijzers; en bevestigingsogen van valbeveiligingsvoorzieningen 
•  Eventuele beschadigingen aan looplijnen
•  Eventueel oneffenheden in aangebrachte looppaden, en de stroefheid van het oppervlak
• Ongedierte in geval van houten (kap)constructies;
• Randaansluiting op de dakbedekking;
• Samenhang van de materialen;
• Mogelijkheid tot inwatering van de “koppen” in geval van metselwerk;
• Onbeschutte delen welke normaliter afgeschermd behoren te zijn.

• Kwaliteit van de daglichttoetreding met betrekking tot verwering / vervuiling van het lichtdoorlatend 
vlak;

• Glasafdichtingen op kozijnen, profielen;
• Markering
• Anti-slip-looppaden

ENERGIE:

• De aanwezigheid van na-isolatie

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:

Bij aanwezigheid van kerkuilen (beschermde vogelsoort) geldt conform de Vogelwet dat hun nesten niet 
verstoord of vernietigd mogen worden.
• Nesten van gierzwaluws mogen volgens de Vogelwet tijdens het broedseizoen (juni en juli) niet verstoord 

worden.
• Alle inheems vleermuissoorten mogen op grond van de Natuurbeschermingswet niet gedood, gevangen 

of verstoord worden in hun verblijfplaats.
• Bij aanwezigheid van vleermuizen en een noodzakelijk geachte behandeling tegen houtrotaantasting 

moet contact opgenomen worden met de desbetreffende overheidsinstantie die belast is met instand 
houding van inheemse diersoorten.

Beschermde	kerkuil,	vleermuis	en	gierzwaluw
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5.	 Gebreken

Daken constructief en vulling

BRAND:
Ernstige gebreken
• Sterkteberekeningen tonen aan dat de dakconstructie( mits de constructie onderdeel uit maakt van de 

draagconstructie of als het onderdeel uit maakt van een vluchtweg) in geval van brand voortijdig 
bezwijkt.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 
en/of beplating van de dakconstructie kan niet worden aangetoond dat de constructie niet voortijdig 
bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de dakconstructie is de 
geldigheid verlopen.

• De dakconstructie vertoont (oppervlakte)beschadigingen (de constructie en/of de brandwerende coating 
en/of beplating van de constructie is beschadigd/aangetast).

• Het in de dakconstructie toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd.

Brandveiligheidsrisico’s ernstige gebreken:
• Het element bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald en/of de brandvoortplanting/ rookproductie van de 

dakconstructie is groter dan toegestaan.

Serieuze gebreken
• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat de dakconstructie 

(mits de constructie onderdeel uit maakt van de draagconstructie of als het onderdeel uit maakt van een 
vluchtweg) niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De dakconstructie/ dakbedekking vlak en hellend/ schoorsteen/ ventilatiekanaal/ daglichtvoorziening 
vertoont (oppervlakte)beschadigingen (in het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/of openingen), 
waardoor de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookpro-
ductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in de dakconstructie/ dakbedekking 
vlak en hellend/ schoorsteen/ ventilatiekanaal/ daglichtvoorziening toegepaste materialen kan niet 
worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookproductie voldoen aan de 
geldende eisen.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in de schoorsteen/het ventilatieka-
naal toegepaste materialen kan niet worden aangetoond dat deze onbrandbaar zijn conform NEN 6064.

• Van het certificaat van de in de dakconstructie/ dakbedekking vlak en hellend/ schoorsteen/ ventilatieka-
naal/ daglichtvoorziening toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, waardoor de vereiste WBDBO/
WRD waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan 
toegestaan.

• Het in de dakconstructie/ dakbedekking vlak en hellend/ schoorsteen/ ventilatiekanaal/ daglichtvoorzie-
ning toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde niet wordt 
gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• De schoorsteen/het ventilatiekanaal is sterk vervuild. (Dit kan onder anderen worden veroorzaakt door 
foutieve afstelling of het niet uitvoeren van periodieke reinigingen).

Brandveiligheidsrisico’s serieuze gebreken:
• De dakconstructie bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald 
• De brandvoortplanting/ rookproductie van het element is groter dan toegestaan.
• Brandgevaar.
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Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Koudeval kieren, niet als gevolg van noodzakelijke ventilatie: intensiteit eindstadium
• Ventilatie dak onvoldoende: intensiteit eindstadium 
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Lekkage, gat, losliggende riet of stro rieten dak: intensiteit eindstadium
• Onvolledige dekking pannen: intensiteit eindstadium
 
Constructief	primair
• Scheuren constructief in dakconstructie: intensiteit eindstadium 
• Verankering, manco en/of openstaande verbindingen kapconstructie: intensiteit eindstadium
•  Verbindingen manco
•  Onvoldoende oplegging(en)
•  Stijfheid, stabiliteit onvoldoende
• Wapening, manco: intensiteit eindstadium
• Wind-/stormschade: intensiteit eindstadium

Materiaalintrinsiek
• Actieve ongedierte, zoals houtworm of bonte knaagkever in houten dakconstructies: intensiteit 

eindstadium
• Actieve schimmels en zwammen in houten dakconstructies: intensiteit eindstadium
• Breuk van pannen en of weggevallen of gescheurde leien: intensiteit eindstadium
• Houtrot: intensiteit eindstadium
• Corrosie 
• Weekmakers uitgetreden
• Losse, gescheurde of open (fels)naden in metalen dakbedekkingen, lood, koper, gesoldeerd zink: 

intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Condens, vocht onder dakbedekking: intensiteit eindstadium
• Koudebrug: intensiteit eindstadium
• Losse naden in bitumineuze dakbedekkingen: intensiteit eindstadium
• Onvoldoende overlap: intensiteit eindstadium
• Ontbreken van noodoverstort, voorkomen van wateraccumulatie op stalen dakconstructies: intensiteit 

eindstadium

Serieuze	gebreken

Werking	secundair
• Afschot foutief of onvoldoende, plassen op dakbedekking
• Defecten aan isolatieplaten zoals natte isolatie, kieren isolatieplaten, uitstekende parkerbevestigingen en 

ingebrande isolatieplaten
•  Ballast onvoldoende dekking, onvoldoende dikte riet/stro of ontbrekende ballast bijvoorbeeld als 

gevolgvan verwaaiing of verschoven grindballast
•  Ontbrekende (onder)delen, afgebroken ophanging leien: intensiteit eindstadium
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•  Openstaande verbindingen of te weinig overlap leien of metalen dakbedekking: intensiteit eindstadium
•  Onvoldoende kimfixatie: intensiteit eindstadium

Constructief	secundair
• Doorbuiging dakconstructie

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren: intensiteit eindstadium
• Afschilferen, barstjes of verbrossen van keramische pannen of leien: intensiteit eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Blazen, plooien bitumen of metalen dakbedekking: intensiteit eindstadium
• Craquelé bitumineuze dakbedekking en glazuurlaag pannen
• Erosie, verwering, verzanding
• Insnoering van gebitumineerde polyester: intensiteit eindstadium
• Ingezakte grindballast in vooral teerbitumen
• Ingezakte overige ballast
• Afgesleten schutlagen, leislag of fijn grind
• Mosaangroei rieten dak: intensiteit eindstadium
• Aantasting materiaal door bijvoorbeeld bijtende bestanddelen met als voorbeeld duivenmest

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Dilatatie niet intact
• Ontbreken van schutlaag of vergrijzen leien (blauwverlies): intensiteit eindstadium 
• Materiaaltoepassing foutief, galvanisch koppel, leien te krap of te ruim in de leihaken of onjuiste 

bekmaat leihaken: intensiteit eindstadium
• Gebreken aan oplegging/panlatten of open vernageling
• Gebreken aan doorvoeren ventilatiepijpjes
• Ontbreken tegeldragers: intensiteit eindstadium 
• Gebreken aan randafwerkingen, deklijsten, daktrimmen, bijvoorbeeld in te lange lengten aangebracht, 

ontbreken van ontspanningsstukken, scheuren in soldeernaden
• Gebreken aan aansluitingen opgaand werk, loodslabben, folies, bijvoorbeeld te korte/te lange, te lichte, 

te dunne loodslabben, loskrimpen van voegen, openstaande knelstrips, te weinig overlap loodslabben, 
te brede stroken of te lage opstand

• Onjuiste verwerking, herstel of dimensionering dakbedekking, bijvoorbeeld verkeerd gedreven of te dun 
metaal (zuigkracht hoeken): intensiteit eindstadium

Geringe	gebreken

Onderhoud	
• Losgetrokken rietvorsten rieten dak: intenisteit eindstadium
• Putcorrosie, punt-, gootjesslijtage of barstjes in lood, zink, koper

Afwerking
• Aangroei: mos, algen
• Vuil, aanslag, verkleuring evenals vervuiling door vogelnesten en mest van vogels of vleermuizen
• Plantengroei op dakbedekking, vooral voorkomend op warmdakconstructies

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Bevestiging secundair, manco, corroderende ijzeren vernageling of leihaken, ontbrekende trotseerlood-

jes metalen dakbedkekking
• Subelementen, manco, gebreken aan ventilatiepijpjes, ontbreken van draadbolroosters
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ENERGIE:
• Grote infiltratiegraad

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	dakconstructie

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dakconstructie voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het dak voldoende sterkte bezit.
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dakconstructie voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het dak voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van het) dak slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dakconstructie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
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Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het dak voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van het) dak regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dakconstructie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het dak voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van het) dak aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dakconstructie voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van het dak onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van het) dak niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dakconstructie dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
Bij bewoonde of gebruikte dak- en zolderetages mogen geen tochtverschijnselen optreden. Bij niet 
gebruikte zolderetages mag geringe kiervorming of tocht, bijvoorbeeld bij het dakbeschot, worden 
aangetroffen. (Archieven en vergelijkbare gebruiksdoelen vallen hier niet onder).

Materiaal	
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken mogen niet optreden. Wel is de onderkant van het dakbeschot 
of de dakconstructie zichtbaar door stof vervuild. Leksporen, zoutuitslag etc. doen zich incidenteel voor.
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Basiskwaliteit
Plat dakconstructies zijn zodanig uitgevoerd dat op het gehele dakvlak een effectief afschot aanwezig is van 
minimaal 1 cm/m1. De dak- of kapconstructies zijn daarbij zodanig gedimensioneerd dat geen noemens-
waardige doorbuiging van beschot, balk- of plaatconstructies is te constateren. Betonnen dakvloeren 
mogen, onder invloed van thermische werking etc. geen scheurvorming in onderliggende wand- en 
geveldraagconstructies veroorzaken.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Bij bewoonde of gebruikte (kantoorruimte, archief ) dak- en zolderetages doen zich geen hinderlijke 
tochtverschijnselen voor in situaties met flinke wind. Bij niet gebruikte zolderetages zal bij het dakbeschot 
etc. flinke kiervorming of tocht worden aangetroffen.

Materiaal	
Incidenteel heeft zich een ernstig defect voorgedaan, zoals houtrot en aantasting door kevers of zwammen, 
aan de constructieve elementen voor, maar die is inmiddels behandeld en gestabiliseerd. Deze aantasting 
mag zich niet concentreren op vitale delen, waardoor de sterkte van de constructie in het geding kan 
komen. Genoemde vormen van aantasting worden incidenteel tot plaatselijk aangetroffen in dakbeschot 
etc. Plaatselijk komt behandelde schade door houtworm voor. Sterke vervuiling aan dakbeschot of 
constructie door stof, leksporen, zoutuitslag etc. doet zich algemeen voor. Ankerwerk in kapconstructies 
vertoont plaatselijk beginnende, oppervlakkige corrosie. Dakbeschot delen kunnen plaatselijk kromgetrok-
ken zijn.

Basiskwaliteit
Lichte plat dakconstructies (houten daken, stalen daken) dienen zodanig uitgevoerd te zijn dat overal op het 
dakvlak een effectief afschot van minimaal 1 cm/m1 aanwezig is. Bij betonnen daken is plaatselijk geen 
effectief afschot aanwezig. Dit heeft bij regen het begin van plasvorming tot gevolg. Delen van het dakbe-
schot vertonen een doorbuiging die meer bedraagt dan de maximaal toelaatbare doorbuiging van  
dmax ≤= L (in mm).
 250                            door bijvoorbeeld een te grote onderlinge afstand van balken, gordingen etc.. Betonnen 
dakvloeren veroorzaken, onder invloed van thermische werking, in aansluitende wand, gevelvlakken of 
draagconstructies plaatselijk het begin van scheuren. Als gevolg van doorgevoerde onderhouds- en 
herstelmaatregelen kunnen grote delen van beschot en constructie vernieuwd zijn.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Lichte plat dakconstructies (houten daken, stalen daken) zijn
zodanig uitgevoerd dat plaatselijk geen effectief afschot aanwezig is. Dit heeft bij regen plaatselijk 
beginnende
plasvorming tot gevolg. Bij betonnen daken doet plasvorming zich over grotere vlakken voor. Het dakbe-
schot en delen van de dakconstructie (balken, gordingen) vertonen een, van
enige afstand, met het oog duidelijk waarneembare doorbuiging, die de toelaatbare doorbuigingseis niet 
overschrijd (dmax≤= L(in mm). 
                          250
Betonnen dakvloeren veroorzaken, ondermeer door thermische werking, plaatselijk ernstige scheuren in 
aansluitende constructies. Bij bewoonde en gebruikte zolderetages doen zich bij flinke wind hinderlijke 
tochtverschijnselen voor. Het gebruik van een zolderruimte als kantoorruimte is dan duidelijk minder 
aangenaam.

Materiaal	
Plaatselijk treden serieuze gebreken op, zoals corrosie, houtrot en aantasting door kevers en zwammen 
waarvan de behandeling nog niet het gewenste effect heeft, aan constructieve elementen. Deze aantasting 
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mag zich niet concentreren op vitale plaatsen. Hierdoor zou de sterkte van de constructie in het geding 
kunnen raken. Genoemde vormen van aantasting komen plaatselijk tot regelmatig voor aan het dakbeschot 
(aangetaste ondereinden, beschot, langs kilgoten etc.). Nog actieve maar al wel behandelde maar nog niet 
gestabiliseerde aantasting door houtworm, kevers en zwammen wordt plaatselijk tot regelmatig 
aangetroffen. 

Basiskwaliteit
De bouwfysische opbouw van de dakconstructie moet zodanig zijn dat zich geen inwendige condensatie in 
de constructie kan voordoen. Condensatie kan aantasting van de toegepaste materialen tot gevolg hebben.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Lichte plat dakconstructies zijn zodanig uitgevoerd dat plaatselijk grote plasvorming wordt aangetroffen. 
Bij grotere delen ontbreekt een effectief afschot. Plasvorming beperkt zich op deze plaatsen. Zowel 
dakbeschot als delen van de draagconstructie vertoont een, zeer duidelijk zichtbare doorbuiging of golving, 
die de maximale doorbuigingseis (dmax≤= L(in mm) overschrijdt.
 250
Plaatselijk gaat een en ander gepaard met lichte verplaatsing of afschuiving van het dakbeschot of met 
kanteling van muurplaten. Door tocht is het gebruik van zolderruimtes voor kantoordoeleinden, onder 
normale omstandigheden, minder aangenaam.

Materiaal	
Plaatselijk tot regelmatig doet zich materiaalaantasting van constructieve elementen voor. Incidenteel leidt 
dit ertoe dat op vitale plaatsen (balkopleggingen etc.) veiligheidsmarges binnen de constructie overschre-
den dreigen te worden. Dakbeschot, afwerklagen op steenachtige vloeren etc. vertonen op grote vlakken 
aantasting door houtrot, verwering, scheurvorming, afzanding en loszittende delen. Actieve houtaantasting 
door houtworm, kevers of zwammen  wordt regelmatig aangetroffen in beschot en constructieve 
elementen.

Basiskwaliteit
De bouwfysische opbouw van de dakconstructie is zodanig dat inwendig condensatie optreedt. Aantasting 
van materialen zal hierdoor onvermijdelijk zijn.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Door tochtverschijnselen is het gebruik van zolderruimtes voor kantoor, onder normale omstandigheden, 
niet mogelijk.

Materiaal	
Regelmatig komt ernstige materiaalaantasting voor. Plaatselijk is hierdoor de constructieve veiligheid niet 
gewaarborgd, en moet nader onderzoek dor een constructeur plaatsvinden. Dakbeschot, afwerkvloeren etc. 
vertonen algemeen een beeld van aantasting.

Basiskwaliteit
Lichte plat dakconstructie zodanig uitgevoerd dat over grote delen plassen van meer centimeters diep worden 
aangetroffen. Bij regen ontstaat op deze daken één grote plas. Door doorbuiging en vervormingen in de 
dakconstructie vertonen aansluitende wand- en gevelconstructies plaatselijk scheuren, ontzetting en 
afschuiving. De gekozen bouwfysische opbouw veroorzaakt een zodanige, inwendige condensatie dat de 
dakconstructie bijna permanent drijfnat is.
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Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

Conditie: 6
Omschrijving: Ingestort dak.

Omvang:	Algemeen	aantasting	constructie	(	>	70%	).

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
• De dakconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk 4,0 m2K/W. 

Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter zijn dan 150 mm. 

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van het dak zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur van 

het dak en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort in de 
ruimte. 

 Een goed geïsoleerd dak betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• De dakconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 3,0 

m2K/W en kleiner dan 4 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 110 mm zijn en kleiner dan 150 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
is moet het gebouw in het jaar 2000 of later gebouwd zijn.

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van het dak zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur van 

het dak en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort in de 
ruimte. 

 Een goed geïsoleerd dak betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• De dakconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 2,0 

m2K/W en kleiner dan 3,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 70 mm zijn en kleiner dan 110 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
is moet het gebouw tussen 1995 en 2000 gebouwd zijn.
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Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van het dak zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur van 

het dak en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort in de 
ruimte. 

 Een goed geïsoleerd dak betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	4:	Matig

Technisch
• De dakconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 1,0 

m2K/W en kleiner dan 2,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) of 30 mm (zonder spouw) zijn en kleiner dan 70 mm. 
Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw tussen 1982 en 1995 
gebouwd zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Technisch
• De warmteweerstand (Rc-waarde) van de dakconstructie moet kleiner zijn dan 1,0 m2K/W. Indien de 

Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte kleiner zijn dan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) 
of 30 mm (zonder spouw). Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw 
tussen 1975 en 1982 gebouwd zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	6:	Zeer	slecht

Technisch
• Er is geen isolatie en indien de afwezigheid van isolatie niet aangetoond kan worden, moet het gebouw 

voor 1975 gebouwd zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dakopstal

BRAND:

Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
In dakopstallen die zijn geconstrueerd om een droge binnenruimte te verkrijgen mag geen lekkage of
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vochtdoorslag voorkomen als gevolg van gebreken in de constructie van de opstal of veroudering van
materialen. Lichte lekkages, als gevolg van calamiteiten etc. worden incidenteel aangetroffen.

Materiaal
Aan de constructieve delen (wand, vloer, dak, kolomconstructies, kozijnwerk) is materiaalaantasting in de
vorm van houtrot en corrosie niet opgetreden. Incidenteel komen dit soort aantastingen wel voor aan
betimmeringen, beplatingen, dakbedekkingen Het geheel, zowel de constructieve delen als de afwerklagen,
vertoont incidenteel beginnende verschijnselen van erosie.

Basiskwaliteit
Door materiaalkeuze, detaillering en bouw is het werk zonder meer goed en deugdelijk. Daarbij is het goed
afgestemd op de te verwachten gebruiksbelasting. Plaatselijk zijn afwerklagen, betimmeringen en dergelijke
duurzaam gerepareerd.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Incidenteel doen zich bij opstallen lekkages voor, door veroudering van materialen of door gebreken aan
constructies. Duidelijke lekkages, veroorzaakt door calamiteiten worden aangetroffen en zijn al eerder
voorgekomen.

Materiaal
Materiaalaantasting in de vorm van houtrot en corrosie komt incidenteel voor aan constructieve delen , maar 
die is inmiddels behandeld en gestabiliseerd. Dit mag niet op vitale plaatsen worden aangetroffen. Plaatselijk 
doet zich materiaalaantasting voor aan afwerklagen, dakbedekkingen etc. Toegepaste materialen, zowel voor 
constructie als voor afwerklagen, vertonen vormen van erosie, vervuiling etc.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is in totaliteit goed. Onregelmatigheden komen wel voor. Deze doen echter geen 
afbreuk aan de functionele kwaliteit, maar zijn van esthetische aard (niet geheel recht en strakke uitvoering,
verloop van aansluitingen). Incidenteel zijn duurzame herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan constructieve
delen (betonreparaties). Afwerklagen, dakbedekkingen etc. zijn soms geheel vervangen.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Dakopstallen hebben het afgelopen paar jaar enkele malen geringe vochtgebreken en incidenteel een
ernstig vochtgebrek vertoond. Oorzaken: veroudering van en/of bouwgebreken aan materialen en
constructies. Incidenteel zullen zich zichtbare lekkages voordoen. De toegankelijkheid van opstallen wordt
door slecht functionerende deuren gehinderd.

Materiaal
Materiaalaantasting zoals houtrot waarvan de behandeling nog niet het gewenste effect heeft, corrosie en 
betondekkingschade op de constructieve wapening, komt plaatselijk zichtbaar voor. Incidenteel wordt dit in 
beginnende vorm op vitale plaatsen (kolomvoeten, oplegpunten etc.) aangetroffen. Plaatselijk tot regelmatig 
treedt materiaalaantasting op aan afwerklagen en dakbedekkingen.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is redelijk. Incidenteel doen zich kleine functionele gebreken voor. Ook worden
afwerklagen, dakbedekkingen en dergelijke aangetroffen die plaatselijk los zitten. Door het ontbreken van
verankeringen kunnen, onder ongunstige omstandigheden, risico’s ontstaan betreffende plaatsvastheid en
het onderlinge verband van bouwdelen. Aan betonnen constructiedelen doen zich plaatselijk niet geheel
goed uitgevoerde reparaties van kunstharsmortel voor.
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Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Bij opstallen hebben zich aan materialen en constructies in het afgelopen paar jaar, regelmatig, vochtpro-
blemen voorgedaan. Deze doen zich nu ook voor. Oorzaken: veroudering of bouwgebreken.

Materiaal
Materiaalgebreken zoals houtrot ontstaan door nog actieve houtworm, kevers of zwammen, komen op 
constructieve delen regelmatig voor. Incidenteel wordt dit in ernstige vorm op vitale plaatsen (kolomvoe-
ten, opleggingen) aangetroffen. De constructieve samenhang wordt op deze plaatsen waarneembaar 
bedreigd. Door zetting en windval vertoont het geheel een tamelijk duidelijk zichtbare scheefstand. 
Regelmatig tot aanzienlijk doet zich materiaalaantasting voor aan afwerklagen, betimmeringen, dakbedek-
kingen etc. Binnenafwerkingen vertonen meer dan aanzienlijk materiaalaantasting.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Door structurele fouten doen zich functionele problemen van regelmatige omvang
voor. De constructieve samenhang van het geheel is niet gewaarborgd door plaatselijke gebreken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Door veroudering of bouwgebreken aan materialen en constructies hebben gesloten opstallen min of meer
permanent zichtbare vochtproblemen.

Materiaal
Ernstige materiaalaantasting zoals houtrot en corrosie treedt op constructieve delen meer dan regelmatig 
op. Plaatselijk manifesteert dit zich op vitale plaatsen en in ernstige vorm. De constructieve samenhang is 
in zo’n geval niet meer gewaarborgd. Het geheel vertoond duidelijk zichtbare scheefstand. Wat hiervan de 
oorzaak is, moet nader onderzocht worden door een constructeur. Materiaalaantasting van afwerklagen en 
dakbedekking komt aanzienlijk tot algemeen voor.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten komen ernstige functionele problemen voor. De constructieve
samenhang van het geheel is niet gewaarborgd.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:

•  Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
•  Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dakbedekking	vlak	dak	bitumineus	en	teermastiek

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak slechts incidenteel tot plaatselijk.
  
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak aanzienlijk. 
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Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dakbedekking vlak dak dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, ontstaan door veroudering van de bedekking, mogen 
niet worden aangetroffen of al voorgekomen zijn.

Materiaal
Ernstige serieuze gebreken ontstaan door veroudering mogen niet optreden. Incidenteel tot plaatselijk 
doen zich gebreken van geringe ernst zoals vervuiling en mosgroei voor. Bij sommige bitumensoorten 
(APP) ontstaat kortstondig verkleuring door uittredende inhoudsstoffen. Afwerkingen zoals schut- of 
ballastlagen vertonen geen materiaaldefecten. Incidenteel is sprake van mechanische beschadiging van 
kiezelbakken etc.
 
Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden zoals een onregelmatige, verlopen-
de baanverdeling en een niet egale schut- of ballastlaag komen voor. Onderdelen zoals kiezelbakken en 
ventilatiepijpjes zijn uitgevoerd in metaal. Op niet stabiele ondergronden (staaldak) of in situaties met 
zware belasting (dakterrassen, aanwezigheid van plassen) is de bedekking minimaal uitgevoerd met een 
2-laags systeem. Dit heeft een toplaag van gemodificeerd, gebitumineerde polyestermat en een onderlaag 
van gebitumineerde polyestermat. Bij minder zware belasting (stabiele ondergrond, weinig plassen) kan 
een 2-laags systeem met een toplaag van gebitumineerde polyestermat toegepast zijn.

Conditie: 1

Omschrijving: Nieuwbouwkwaliteit.	Er	komen	geen	
gebreken	voor.
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Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet worden aangetroffen of al voorgekomen zijn.

Materiaal
Incidenteel doet zich een ernstig defect voor, zoals afgesprongen dekbitumen of een geloste baanoverlap. 
Serieuze gebreken zoals blazen en plooien manifesteren zich incidenteel tot plaatselijk. Geringe gebreken 
zoals vervuiling en mosgroei komen meer dan plaatselijk voor. Beginnende erosie en materiaalaantasting 
van schutlagen, isolatieplaten (omgekeerd dak) etc. wordt plaatselijk aangetroffen. Incidenteel ontbreken 
delen van isolatieplaten, tegelwerk etc.

Basiskwaliteit
Incidenteel wordt een reparatiestuk aangetroffen na herstel van een calamiteit. Het werk is in zijn totaliteit 
goed. Kleine onregelmatigheden, zoals een tamelijk onregelmatige bitumenuitvloei uit het baanoverlap-
pen, komen voor. Onderdelen zoals kiezelbakken en ventilatiepijpjes zijn uitgevoerd in kunststof. Op niet 
stabiele ondergronden (staaldak) of in situaties met zware belasting (dakterrassen, aanwezigheid van 
plassen) en de bedekking minimaal uitgevoerd met een 2-laags systeem. Dit heeft een toplaag van een 
gemodificeerde, gebitumineerde polyestermat. Bij minder zware belasting kan er sprake zijn van een 
3-laags gebitumineerd glasvlies of van een teermastiekbedekking (op ongeïsoleerde ondergrond).

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking 
mogen niet worden aangetroffen of al voorgekomen zijn.
   
Materiaal
Plaatselijk doen zich ernstige gebreken zoals pimpling en geloste baanoverlappen voor. Bij plaatselijk 
aangetroffen blazen en plooien ontstaat een duidelijke slip of insnoering van het bitumen. Serieuze 
gebreken zoals verwering, craquelévorming en afpoedering treden plaatselijk tot regelmatig op. Dit gaat 
vaak samen met niet meer geheel intact zijnde schut- en ballastlagen. Geringe gebreken, zoals mosgroei en 
vervuiling, worden regelmatig aangetroffen. Serieuze materiaalaantasting of beschadiging kan optreden 
aan kiezelbakken, ventilatiepijpjes etc.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Kleine onvolkomenheden zoals onregelmatige uitvoering en ad hoc uitgevoerde 
afwerking van details komen tamelijk breedschalig voor. Daarnaast bestaan ernstige gebreken zoals holle 
kimdetailleringen en niet volledig gehechte of slecht hechtende baanoverlappen. Op niet stabiele onder-
gronden (staaldak) of in situaties met zware belasting (dakterrassen, aanwezigheid van plassen) is de 
bedekking minimaal uitgevoerd in een 1-laags gemodificeerd, gebitumineerde polyestermat of in een 
3-laags gebitumineerde glasvliesbedekking. Bij minder zware belasting kan sprake zijn van een 2-laags 
gebitumineerde glasvliesbedekking.
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Conditie	4:	matig

Werking/constructie
In de verstreken periode heeft zich incidenteel een lekkage voorgedaan, welke werd veroorzaakt door 
veroudering van de dakbedekking.

Materiaal
Regelmatig treden ernstige gebreken zoals pimpling en windschade op. Plaatselijk doet zich afglijden of 
insnoering van bitumenmassa voor. Dit wordt veroorzaakt door uitzakken of afvloeien van het dakpakket. 
Blazen en plooien komen regelmatig voor. Serieuze gebreken zoals verwering, craquelévorming en 
ingezakte ballastlagen, worden aanzienlijk aangetroffen. Schutlagen van leislag en fijn grind zijn vaak 
aanzienlijk weggesleten of weggeërodeerd. Vervuiling, mos- en alggroei treden zichtbaar op. Hierdoor kan 
een ballastlaag plaatselijk volledig overwoekerd zijn.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in de bouwfysische opbouw, de verankering etc. van het dakpakket 
worden aangetroffen. Deze kunnen ook oorzaak zijn van veel voorkomende, slecht hechtende of niet 
gehechte baanoverlappen. Directe problemen, zoals lekkages, komen incidenteel voor. Op niet stabiele 
ondergronden (staaldak) of in situaties met zware belasting (dakterras, aanwezigheid van plassen) is de 
bedekking uitgevoerd in een 2-laags gebitumineerd glasvlies.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van het dakpakket, 
treden incidenteel op. Vaak zijn ze in het verleden al met enige regelmaat opgetreden. Voor de naaste 
toekomst zijn nieuwe lekkages niet uitgesloten.

Materiaal
Regelmatig voorkomende, ernstige gebreken, zoals afgesleten dekbitumen (zichtbare inlages), insnoering, 
inscheuring en het in zijn totaliteit uitzakken of afglijden van het bitumen (banen), bepalen in hoofdlijnen 
het beeld. Serieuze gebreken zoals verpoedering en verbrossing van het bitumenoppervlak treden algemeen 
op. Schutlagen zijn vrijwel volledig weggesleten. Grindballastlagen zijn sterk ingezonken. Bij verwijdering 
bestaat de kans dat de dakhuid beschadigd wordt.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten in de (bouwfysische) opbouw, verankering etc. van het 
dakpakket doen zich voor. Deze kunnen ook oorzaak zijn van veel voorkomende, slecht hechtende of niet 
gehechte baanoverlappen. Directe problemen zoals lekkages worden tamelijk vaak aangetroffen.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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Conditieomschrijving	dakbedekking	vlak	dak	kunststof

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dakbedekking vlak dak dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet voor komen of al eerder aangetroffen zijn.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken, zoals verlies aan elasticiteit en verwering, mogen zich niet 
voordoen. Incidenteel tot plaatselijk treden gebreken op van geringe ernst, zoals mos- en plantengroei. 
Ballastlagen zijn licht onregelmatig gespreid. Niet-geballaste bedekkingen vertoont algemeen zichtbare 
vervuiling door milieu of stofaanslag. Incidenteel is sprake van mechanische beschadigingen aan kiezelbak-
ken, isolatieplaten en dergelijke.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Toegepaste materialen zijn van zeer goede kwaliteit, dikte, 
wapening en cachering: PVC 1,2 mm gewapend, EPDM 1,5 mm. Hetzelfde geldt voor de verankering en 
naaddichting (PVC - thermisch gelast/EPV voornamelijk gevulkaniseerd - prefab membraan). In de kimmen 
zijn de folies goed gefixeerd door verankeringstrips en verlijming. Details zijn vakkundig uitgevoerd. 
Incidenteel is een kleine reparatie uitgevoerd.
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Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Gebreken waaronder lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedek-
king komen niet voor en zijn nog niet eerder opgetreden.

Materiaal
Incidenteel treedt een ernstig defect op, zoals een geloste baanoverlap. Ernstige gebreken, zoals beginnend 
verlies van elasticiteit en verharding, manifesteren zich algemeen. Deze verschijnselen vallen veelal samen 
met het begin van verwering en verruwing van het materiaaloppervlak. Door krimp (en onvoldoende 
kimfixatie) vertoont de bedekking de eerste tekenen van lostrekken uit dakrand en kim. Geringe gebreken, 
vervuiling, mosgroei etc. doen zich, vooral in geval van omgekeerde dakconstructie, meer dan plaatselijk 
voor. IJzerhoudend- en verontreinigd grind veroorzaakt plaatselijk verkleuring van de (PVC)folie. 
Incidenteel ontbreken delen van isolatieplaten, grind (windhoeken), betegeling etc. Aan zonlicht blootge-
stelde delen van isolatieplaten vertonen zichtbaar verwering.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit goed. De toegepaste materialen zijn van tamelijk goede kwaliteit, dikte, wapening 
en cachering (PVC 1,0 mm gewapend, EPDM 1,2/1,0 mm). Naaddichting is bij PVC folies vaak uitgevoerd met 
lasvloeistof (THF) en bij EPDM folies met contactlijmen. Afmetingen van las- en lijmnaden zijn goed 
gedimensioneerd. De folies zijn in de kimmen goed gefixeerd. Details zijn incidenteel op ad hoc basis 
uitgevoerd. Plaatselijk zijn reparaties uitgevoerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet voorkomen of al aangetroffen zijn. 

Materiaal
Plaatselijk treden ernstige gebreken op, onder andere sterk geslipte of geloste baanoverlappen en kleine 
inscheuringen (door onvoldoende kimfixatie). Verlies aan elasticiteit en verharding manifesteert zich 
algemeen en is al waarneembaar. Deze verschijnselen vallen veelal samen met al enigszins zichtbare 
verwering of verruwing van het materiaaloppervlak (vooral rond langdurig aanwezige plassen). Door krimp 
(en onvoldoende kimfixatie) is de bedekking zichtbaar vanuit de dakrand of de kim losgetrokken. Geringe 
gebreken, zoals vervuiling, mos- en plantengroei, komen vooral bij omgekeerde dakconstructies algemeen 
voor, zodat soms van overwoekering gesproken kan worden. Serieuze materiaalaantasting en beschadigin-
gen aan kiezelbakken, ventilatiepijpjes etc. wordt aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is in zijn geheel redelijk. De toegepaste materialen zijn van een matige kwaliteit: bijvoorbeeld 
ongewapende of dunne PVC folies (0,8/1,0 mm). Naaddichting is verricht met lasvloeistof of contactlijmen 
zonder dat de afmetingen van de las- en lijmnaden correct gedimensioneerd zijn. De fixatie van de folies in 
de kimmen is vaak onvoldoende of zelfs afwezig. Details zijn veelal op ad hoc basis aangebracht.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
In de afgelopen 1-3 jaar hebben zich incidenteel geringe lekkages voorgedaan, die veroorzaakt werden door 
veroudering van de dakbedekking.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig treden ernstige gebreken op: sterk geslipte of geloste baanoverlappen en kleine 
inscheuringen (door onvoldoende kimfixatie). In de afgelopen 1-3 jaar zijn incidenteel spontaan scheuren 
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in de bedekking opgetreden (vooral bij onbeschermde, ongewapende folies). Verlies aan elasticiteit en 
verharding manifesteert zich algemeen en goed waarneembaar. Deze verschijnselen vallen veelal samen 
met zichtbare verwering en verruwing van het materiaaloppervlak. Door krimp (en onvoldoende kimfixatie) 
is algemeen de bedekking vanuit de dakrand of de kim losgetrokken.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten zijn gemaakt in het ontwerp, de detaillering of de uitvoering. Dit 
betreft onder andere, in relatie tot de optredende belasting, een verkeerde materiaalkeuze, verankering en 
naadafdichting. Kleine lekkages zijn als gevolg van deze fouten al opgetreden.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
In de afgelopen 3-5 jaar hebben zich regelmatig geringe lekkages voorgedaan. Incidenteel zijn serieuze 
lekkages voorgekomen. Oorzaak van de lekkages ligt bij veroudering van de dakbedekking. Voor de naaste 
toekomst zijn nieuwe lekkages min of meer voorspelbaar.

Materiaal
Regelmatig treden ernstige gebreken op, waaronder sterk geslipte en geloste baanoverlappen. In de 
afgelopen 3-5 jaren hebben zich regelmatig spontane scheuren in de bedekking aangetroffen (vooral bij 
onbeschermde, ongewapende folies). Sterk verlies aan elasticiteit en verharding manifesteert zich alge-
meen. Deze verschijnselen vallen veelal samen met zichtbare verwering en verruwing van het materiaalop-
pervlak. Door krimp (en onvoldoende kimfixatie) staat de bedekking min of meer strak gespannen vanuit 
de dakrand of het aluminium dakrandprofiel. Incidenteel tot plaatselijk is de bedekking uit het randprofiel 
getrokken.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten zijn gemaakt in het ontwerp, de detaillering of de uitvoering. 
Lekkages zijn als gevolg hiervan tamelijk frequent voorgekomen.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dakbedekking	vlak	dak	metaal

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 



176 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dakbedekking vlak dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking vlak dak niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dakbedekking vlak dak dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet voor komen of al aangetroffen zijn.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken mogen zich niet voordoen. Incidenteel tot plaatselijk doen zich 
gebreken van geringe ernst voor zoals: vervorming, deuken en defecten aan lattenroosters. Bij metalen, 
waarbij zich een in kleur zichtbaar van de ondergrond afwijkende patinalaag moet ontwikkelen (koper), is 
sprake van een tamelijk bont aanzien. Vervuiling in de vorm van mosgroei, humusachtige stoffen en 
metalen komt incidenteel voor.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. De toegepaste materialen zijn typisch voor dakbedekkingen 
van zeer goede kwaliteit en dikte: zink STZ 0,8 (losanges STZ 0,95/1,10), koper 0,6/0,7 mm, lood NHL/40/RVS 
AISI 316. De verbindingstechniek (solderen, felsen) is afgestemd op de dakhelling en de soort dekking. De 
verankeringen zijn afgestemd op de optredende belasting (aantal in relatie tot de gebouwhoogte etc.). 
Thermische werking, zowel met betrekking tot de ondergrond (lood) als in het vlak van de bedekking, wordt 
goed opgenomen. Contactcorrosie etc. kan nergens optreden. 
Het werk is, behoudens kleine onvolkomenheden, recht en strak uitgevoerd. Voetloodafwerkingen, 
bekledingen van kilgoten etc. zijn qua dikte goed (-NNL 20-kwaliteit). Incidenteel is een reparatie 
uitgevoerd.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
komen niet voor en zijn ook nog niet aangetroffen.

Materiaal
Incidenteel treedt een ernstig defect op, zoals (bitumen, contact-) corrosie, zonder dat dit leidt tot, 
bijvoorbeeld, perforatie van de bedekking. Incidenteel komen geloste soldeer- of felsnaden voor. Serieuze 
gebreken, verwering en oppervlakkige corrosie, worden incidenteel tot plaatselijk zichtbaar aangetroffen. 
In een beginstadium worden ze algemeen aangetroffen. Geringe gebreken komen meer aan dan plaatselijk 
voor. Lattenroosters en dergelijke vertonen zichtbaar defecten. Ook treden incidenteel gebreken op aan 
voetloodslabben etc. Vervuiling door mosgroei, humusachtige stoffen en metalen wordt plaatselijk 
aangetroffen.
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Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit goed. De toegepaste metalen zijn van tamelijk goede kwaliteit: onder andere lood NHL 
30/35, RVS AISI 304, koper 0,6 mm. Verankeringen zijn afgestemd op de te verwachten windbelasting. 
Thermische werking kan goed worden opgevangen. Incidenteel treedt contactcorrosie op door een kleine 
onzorgvuldigheid in ontwerp, detaillering etc. Het werk is niet overal recht en strak uitgevoerd. Incidenteel 
komen op ad hoc basis uitgevoerde details voor. Plaatselijk zijn reparaties uitgevoerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, komen 
niet voor en zijn ook niet eerder aangetroffen.

Materiaal
Plaatselijk treden ernstige defecten op, waaronder (bitumen- en contact-) corrosie. Zeer incidenteel heeft de 
corrosie perforatie van de bedekking veroorzaakt. Plaatselijk doen zich geloste soldeer- en felsnaden voor. Een 
calamiteit kan er de oorzaak van zijn dat zeer incidenteel een klein stukje of onderdeel van de bedekking 
ontbreekt of is afgewaaid (bijvoorbeeld afdekking van een roeflat, losange). Hierdoor kan het dakbeschot 
bloot komen te liggen. Serieuze gebreken zoals verwering en oppervlakkige corrosie worden plaatselijk tot 
regelmatig zichtbaar aangetroffen. De rest van het oppervlak vertoont beginnende aantasting. Aan lattenroos-
ters, voetloodslabben etc. komen algemeen serieuze tot ernstige gebreken voor.

Basiskwaliteit
Het werk is over het geheel redelijk. De toegepaste kwaliteit voor materiaal en dikte is niet geheel afgestemd 
op de te verwachte belasting (milieu, wind). Wanneer daarbij komt dat verankeringpunten iets te ver uiteenlig-
gen, kan de bedekking ertoe neigen te gaan klapperen. Het gebeurt dat door gekozen detaillering en veranke-
ring de thermische werking minder goed wordt opgevangen. Hierdoor kunnen opbollingen, vervormingen, 
extra belasting van naadverbindingen etc. gaan optreden. Details zijn vaak als noodreparatie aangebracht. 
Incidenteel tot plaatselijk komen reparaties met alternatieve materialen (geplakte bitumenstroken etc.) voor.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
In de afgelopen 1-3 jaar hebben zich incidenteel geringe lekkages voorgedaan, die veroorzaakt werden door 
veroudering van de dakbedekking.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig treden ernstige defecten op, zoals (bitumen, contact-) corrosie. Incidenteel is 
hierdoor de bedekking geperforeerd. Defecten aan soldeer- en felsnaden (gelost, ingescheurd) komen 
plaatselijk tot regelmatig voor. Een calamiteit kan er de oorzaak van zijn dat incidenteel kleine delen van het 
dakbeschot blootliggen (afgewaaide delen). Serieuze gebreken, zoals zichtbare verwerking en oppervlakkige 
corrosie, worden tamelijk algemeen aangetroffen. Hierdoor kan de bedekking incidenteel geperforeerd zijn. 
Onderdelen, onder andere lattenroosters en voetloodslabben, zijn vrijwel algemeen verdwenen.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten zijn gemaakt in het ontwerp, de detaillering en de uitvoering. Dit 
komt tot uiting in de verhouding van (verkeerde) materiaalkeuze, bevestiging etc. tot optredende belasting 
(wind, milieu). Kleine lekkages zijn hierdoor al opgetreden.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
In de afgelopen 3-5 jaar hebben zich regelmatig geringe lekkages voorgedaan. Incidenteel zijn serieuze 
lekkages voorgekomen. De oorzaak van de lekkages ligt bij veroudering van de dakbedekking. Voor de naaste 
toekomst zijn nieuwe lekkages min of meer voorspelbaar.
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Materiaal
Regelmatig treden ernstige defecten op, zoals (bitumen- en contact-) corrosie. Incidenteel tot plaatselijk is 
de bedekking hierdoor geperforeerd. Kleine stukjes dakbeschot zijn hierbij bloot komen te liggen. Ook 
komen regelmatig defecten aan soldeer- en felsnaden voor (gelost, ingescheurd). Perforaties doen zich ook 
voor door verwering, oppervlakkige corrosie etc. Calamiteiten zijn er de oorzaak van dat plaatselijk delen 
van de bedekking verdwenen zijn: het dakbeschot ligt hierdoor bloot.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten zijn gemaakt in het ontwerp, de detaillering en de uitvoe-
ring. Lekkages zijn hierdoor tamelijk frequent voorgekomen.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dakbedekking	hellend	dak	dakpannen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak slechts incidenteel tot plaatselijk.
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Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak regelmatig.
 
 Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak aanzienlijk. 
  
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dakbedekking hellend dak dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
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Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
komen niet voor en zijn niet eerder aangetroffen.

Materiaal	
Ernstige en serieuze gebreken, door veroudering ontstaan, mogen zich niet voordoen. Bij pannen die met 
coating of granulaat (betonpannen) zijn afgewerkt, is al enigszins zichtbaar verwering van die coating of 
granulaat opgetreden. De dakbedekking begint er hierdoor wat bont uit te zien. Vervuiling door mosgroei 
of corrosieproducten komt plaatselijk voor. Vooral op het noorden gerichte dakvlakken hebben een groene 
waas door algaanslag. Vogelschroten en ventilatiepijpjes vertonen plaatselijk materiaalgebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden in de afwerking van speciewerk, 
vogelschroten etc. worden aangetroffen. Het pantype en de overlap zijn afgestemd op de dakhelling. De 
dekking is recht en strak uitgevoerd. Kilgoten kunnen enigszins nauw gedekt zijn. Pannen zijn allemaal van 
hetzelfde model of type. Rond dakdoorbrekingen komen geen verstoringen in de dekking voor. Gebruikte 
pannen zijn gaaf en strak. Het knipwerk van pannen langs kilgoten is strak uitgevoerd.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet voorkomen of al aangetroffen zijn.

Materiaal	
Incidenteel treedt een ernstig defect op, zoals een gebroken of uitgeschoven pan, bij plaatsen rond de nok 
of hoekkeper. Serieuze gebreken, beginnende afschilfering van pannen, van de glazuurlaag etc. vinden 
meer dan incidenteel plaats. Coatingen en granulaatafwerkingen (betonpannen) vertonen duidelijk 
zichtbare verwering, afslijting. Beginnende mos- en alggroei doen zich, plaatselijk voor. Door windval is de 
dekking plaatselijk licht onregelmatig. Speciale afwerkingen, vogelschroten etc. vertonen regelmatig 
defecten. Het oppervlak van en de glazuurlagen op de pannen vertonen algemeen beginnende 
craquelévorming.

Basiskwaliteit
Het werk is in zijn geheel goed. Het pantype en de overlap van de pannen zijn afgestemd op de dakhelling. 
Rond dakdoorbrekingen komen in de dekking zichtbaar onregelmatigheden voor. In lengte- en breedte-
richtingen van het dak is de dekking incidenteel enigszins te sterk getrokken of gedrukt. Pansluitingen 
worden in dit verband niet optimaal benut. Incidenteel worden enigszins kromme of minder gave pannen 
aangetroffen. Incidenteel komen (als gevolg van reparaties), naar kleur en model afwijkende pannen voor. 
Het knipwerk van pannen langs kilgoten is onregelmatig uitgevoerd. Hier worden incidenteel slecht 
bevestigde panstukken aangetroffen.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet voorkomen of al aangetroffen zijn.

Materiaal
Incidenteel treedt een ernstig defect op, zoals uitgeschoven, ontbrekende of gebroken pannen. Serieuze 
gebreken, waaronder beginnende afschilfering, doen zich plaatselijk voor. Hierdoor wordt het begin van 
bontheid aangetroffen, vooral als er een zichtbaar kleurverschil is tussen panmateriaal en afwerking. 
Incidenteel is door afschilfering perforatie van een pan opgetreden. Coatingen en granulaatlagen bij 
betonpannen zijn vrijwel algemeen door erosie verdwenen. Sterke mosgroei komt plaatselijk tot regelmatig 
voor.
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Door windval is de dekking plaatselijk sterk onregelmatig. Oppervlakte- en glazuurlagen vertonen algemeen 
zichtbaar craquelévorming. Panlatten laten een begin van ontbinding, vervezeling zien.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Kleine onvolmaaktheden, veroorzaakt door onregelmatige uitvorming of ad hoc uitge-
voerde details, worden algemeen aangetroffen. Plaatselijk zijn door te sterk getrokken of gedrukte dekking de 
panoverlappen niet optimaal benut c.q. zitten deze in het zicht. Door reparaties komen plaatselijk naar kleur 
en model afwijkende pantypes voor. Bij pannen zijn kromming, barsten, scheuren, insluiting van verontreini-
gingen etc. duidelijk zichtbaar. Het type dakpan en de afwerking zijn vaak zodanig dat de dakpan niet meer 
naleverbaar is.

Conditie: 3

Omschrijving: Diverse	gebroken	en	plaatselijk	
geschilferde	dakpannen.

Omvang:	Serieuze	gebreken	zoals	schilfering	komen	
plaatselijk	(	2	-	10%)	voor	tezamen	met	incidenteel	een	
afgebroken	pan.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
De afgelopen 1-3 jaar hebben zich incidenteel geringe lekkages voorgedaan, die veroorzaakt werden door 
veroudering van de dakbedekking.
Incidenteel tot plaatselijk treden ernstige defecten op, waaronder uitgeschoven en ontbrekende pannen. Het 
begin van serieuze gebreken wordt plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. Het betreft hier afschilfering aan 
zowel onder- als bovenkant van de pannen, afschilfering van glazuurlaag etc.

Materiaal	
Incidenteel tot plaatselijk treden ernstige defecten op, waaronder uitgeschoven en ontbrekende pannen. Het 
begin van serieuze gebreken wordt plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. Het betreft hier afschilfering aan 
zowel onder- als bovenkant van de pannen, afschilfering van glazuurlaag etc. Incidenteel tot plaatselijk treden 
ernstige defecten op, waaronder uitgeschoven en ontbrekende pannen. Het begin van serieuze gebreken wordt 
plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. Incidenteel tot plaatselijk heeft deze afschilfering geresulteerd in 
perforatie van de pan. Verwering is vaak oorzaak van beginnende poreusheid van pannen. Het is onder meer 
windval, dat de dekking aanzienlijk heeft verstoord. Panlatten vertonen al enigszins zichtbare ontbinding en 
vervezeling. Incidenteel tot plaatselijk is de verankering van panlatten defect door corrosie van de draadnagels.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in toepassing en verwerking van de pannen in verhouding tot bijvoor-
beeld de dakhelling, doen zich voor. De dekking is zo slecht uitgevoerd dat de meeste pannen niet goed in de 
pansluiting liggen. Kleine lekkages zijn hierdoor al opgetreden. Als gevolg van reparaties komen plaatselijk tot 
regelmatig meer naar kleur en type afwijkende pannen voor. Dichting tussen de pannen is soms met specie of 
op een andere wijze als noodzakelijk uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
De afgelopen 3-5 jaar hebben zich regelmatig geringe lekkages voorgedaan. Incidenteel komt een serieuze 
lekkage voor. Oorzaak van de lekkages ligt bij veroudering van de dakbedekking. Voor de naaste toekomst zijn 
nieuwe lekkages min of meer voorspelbaar.
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Materiaal	
Plaatselijke treden ernstige defecten op, zoals uitgeschoven en ontbrekende pannen. Serieuze gebreken 
zoals afschilfering, aan zowel boven- als onderkant van de pannen, komen regelmatig voor. Onder andere 
door verwering vertonen pannen poreusheid. Bij panlatten is ontbinding of vervezeling zichtbaar. De grip 
van de pannokken op de panlatten wordt hierdoor minimaal. Plaatselijk tot regelmatig is de verankering 
van de panlatten defect door corrosie van de draadnagels.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten zijn gemaakt in ontwerp, de uitvoering en in de kwaliteit van de 
toegepaste pannen. Als gevolg hiervan komen lekkages frequent voor.

Conditie 6: zeer slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dakbedekking	hellend	dak	natuurleien

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak slechts incidenteel tot plaatselijk.
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Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 

Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dakbedekking hellend dak voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de dakbedekking hellend dak niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dakbedekking hellend dak dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
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Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet worden aangetroffen of al voorgekomen zijn.

Materiaal	
Ernstige en serieuze gebreken, ontstaan door veroudering, mogen niet optreden. Incidenteel tot plaatselijk 
beginnen zich gebreken van geringe ernst, zoals vervuiling en mosgroei, voor te doen. Bij vezelcementleien 
is sprake van beginnende verkleuring of erosie van de aanwezige coating.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. De dekking is een zogenaamde dubbele dekking 
(Maasdekking). Toegepaste natuurleien zijn vlak, gaaf en glad en van een goede dikte. In het oppervlak 
doen zich geen zichtbare kwartskorrels of kristallen van ijzerzwavelverbindingen voor. Leihaken zijn 
uitgevoerd in roestvast staal van het type AISI 316. De overlap (veiligheidsmarge) is afgestemd op de 
dakhelling. Het lijnenspel in de dekking geeft, afgezien van incidentele kleine onvolkomenheden, een 
recht en strak aanzien. Incidenteel is een nieuwe lei ingebracht naar aanleiding van een beschadiging. 
Voetlood is van goede kwaliteit en dikte.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
worden niet aangetroffen en zijn nog niet voorgekomen.

Materiaal	
Incidenteel treedt een ernstig defect op, zoals een uitgeschoven of ontbrekend lei bij een dubbele dekking. 
Ook wordt zeer incidenteel een door uitgespoelde pyrietinsluitingen geperforeerde natuurlei aangetroffen. 
Serieuze gebreken zoals afschilfering, scheur- en barstvorming komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Geringe gebreken zoals vervuiling door mos- en alggroei doen zich meer dan plaatselijk voor. Coating op 
vezelcementleien kan zichtbaar verwering of verkleuring vertonen.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit goed. De dekking kan een zogenaamde enkele dekking zijn (Duitse dekking). De 
richting van de dekking is afgestemd op de heersende windrichting. Toegepaste natuurleien zijn van een 
goede dikte. Incidenteel tot plaatselijk worden leien aangetroffen welke niet geheel gaaf, vlak etc. zijn. 
Leihaken zijn uitgevoerd in roodkoper of roestvast staal. Zeer incidenteel komen leien voor met zichtbaar 
kwarts, pyrietinsluitingen etc. De overlap (veiligheidsmarge) is afgestemd op de dakhelling. Het lijnenspel 
in de dekking is niet helemaal recht en strak. Plaatselijk zijn, als gevolg van noodzakelijke reparaties, 
nieuwe leien ingebracht.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Gebreken zoals lekkages of vocht onder de bedekking, veroorzaakt door veroudering van de bedekking, 
mogen niet voorkomen of al aangetroffen zijn 

Materiaal	
Plaatselijk treden ernstige gebreken op, zoals uitgeschoven of ontbrekende leien bij een dubbele dekking. 
Bij een enkele dekking komt dit gebrek meer incidenteel voor. Zeer incidenteel komt hierbij een klein 
stukje dakbeschot bloot te liggen.
Incidenteel tot plaatselijk worden door uitgespoelde pyrietinsluitingen geperforeerde leien aangetroffen. 
Natuurleien vertonen zichtbaar kleurverbleking. Leihaken zijn door corrosie of materiaalverlies plaatselijk 
defect c.q. vrijwel doorgesleten. Een voelbare of waarneembare lichte verdunning van de leihaken wordt 
algemeen aangetroffen. Serieuze defecten, zoals lichte afschilfering, komen plaatselijk tot regelmatig voor. 
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Geringe gebreken, zoals vervuiling door mos- en alggroei doen zich regelmatig voor. Zichtbare defecten, die 
tot uiting komen in materiaalaantasting, treden op aan slabben, voetlood etc. Coatingen op vezelcement-
leien zijn plaatselijk volledig weggeërodeerd.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Kleine onvolkomenheden, zoals een onregelmatige uitvoering of een op ad hoc basis 
uitgevoerde detailafwerking, doen zich min of meer algemeen voor. De overlap (veiligheidsmarge) in de 
dekking is, in verhouding tot de dakhelling, minimaal en soms onvoldoende.  
De dikte van de leien is aan de minimale kant. Toegepaste leien zijn algemeen niet geheel gaaf en vlak en 
niet vrij van kwarts- of pyriet- insluitingen.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
In de afgelopen 1-3 jaar hebben zich, veroorzaakt door veroudering van de dakbedekking, incidenteel 
geringe lekkages voorgedaan.

Materiaal	
Plaatselijk tot regelmatig treden, bij een dubbele dekking, ernstige gebreken zoals uitgeschoven of 
ontbrekende leien op. Incidenteel tot plaatselijk komt dit ook voor bij daken met enkele dekking. Hierbij 
liggen incidenteel kleine delen van het dakbeschot bloot. Leihaken zijn door corrosie plaatselijk tot 
regelmatig defect. Zeer duidelijk waarneembare verdunning van de leihaken komt algemeen voor. Leien, 
die een poreusgevoelig gebrek hebben, komen tamelijk duidelijk voor. Andere serieuze gebreken, zoals 
afschilfering, komen meer dan regelmatig voor. Plaatselijk kan hierdoor aanzienlijk materiaalverlies 
ontstaan. Voetloodslabben zijn over flinke delen volledig weggecorrodeerd. Coatingen op vezelcementleien 
zullen vrijwel volledig weggeërodeerd zijn. Bij vezelcementleien is plaatselijk ontbinding of verzanding van 
het leimateriaal te constateren.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten zijn gemaakt in de bevestiging of de verankering van de leien. Ook de 
kwaliteit van de lei laat door pyrietinsluitingen, kristallen van ijzerzwavelverbindingen, oneffenheden etc. 
sterk te wensen over. Kleine lekkages zijn hierdoor reeds opgetreden.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
In de afgelopen 3-5 jaar hebben zich regelmatig geringe lekkages voorgedaan. Incidenteel is een serieuze 
lekkage voorgekomen. Oorzaak van de lekkages is gelegen in veroudering van de dakbedekking. Voor de 
naaste toekomst zijn nieuwe lekkages min of meer voorspelbaar.

Materiaal	
Regelmatig worden, bij een dubbele dekking, ernstige gebreken zoals uitgeschoven of ontbrekende leien 
aangetroffen. Zo’n gebrek komt bij een dak met enkele dekking plaatselijk voor. Incidenteel tot plaatselijk 
komen hierdoor kleine delen van het dakbeschot bloot te liggen. Leihaken zijn algemeen sterk gecorro-
deerd of ingeroest en op veel plaatsen defect of verdwenen. Bij poreusheid gevoelige leien is dit gebrek 
duidelijk zichtbaar. Bij een flinke regenbui zal hierdoor vocht doorslaan. Door afschilfering ontstaat 
plaatselijk tot regelmatig materiaalverlies aan de leien. Bij vezelcementleien ontbindt of verzandt het 
oppervlak zodanig, dat de toplaag gemakkelijk afgeschraapt kan worden.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten zijn gemaakt in de uitvoering of met betrekking tot de 
kwaliteit van de toegepaste leien. Lekkages zijn hierdoor tamelijk frequent voorgekomen.
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Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dakgootbekleding

BRAND:
Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
In het afgelopen paar jaar zijn, onder normale gebruiksomstandigheden, geen storingen of lekkages 
opgetreden en is er geen sprake geweest van overlappende goten als gevolg van verouderde materialen, 
bouwfouten etc. Wel zijn lekkages opgetreden door: onvoldoende reinigingen van goten, mechanische 
beschadiging, calamiteiten etc.

Materiaal	
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken mogen niet optreden. Gebreken van geringe ernst, zoals 
vervorming en verwering, komen in beginnende vorm voor. Metalen die een zichtbare patinalaag ontwik-
kelen, kunnen er bont uitzien (o.a. koper). Ernstige vervuiling door zand, humus etc. treedt incidenteel op.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Toegepaste materialen zijn van degelijke kwaliteit. 
Detailleringen zijn zodanig dat:
- Geen lekkages optreden;
- De dakbedekking goed aansluit op de goten;
- Voorzieningen aanwezig zijn ter opvang van de thermische wering;
- Soldeernaden goed en volledig aangebracht zijn;
- Het profiel van de goot afgestemd is op de grootte van het dakvlak, de goot een goed afschot heeft.
Incidenteel is naar aanleiding van een calamiteit, een kleine, duurzame reparatie uitgevoerd. Incidenteel 
worden kleine onvolkomenheden van esthetische aard aangetroffen. Onder andere een niet geheel strakke 
uitvoering en licht onregelmatige beugelafstanden.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
In het afgelopen paar jaar zijn, onder normale gebruiksomstandigheden, geen storingen of lekkages 
opgetreden en is geen sprake geweest van overlopende goten als gevolg van verouderde materialen, 
bouwfouten etc. Wel zijn lekkages opgetreden door: onvoldoende reiniging van goten, mechanische 
beschadiging, calamiteiten etc.

Materiaal	
Bij druippunten van pannen in de goot wordt het begin van aantasting zichtbaar. Incidenteel ontstaat door 
contactcorrosie (corroderende draadnagels, foutieve bevestiging bliksembeveiliging) ernstige beschadiging 
(perforatie) aan het zinkwerk. Zinkwerk heeft over het algemeen een matgrauw aanzien gekregen. Door 
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vocht belaste delen van koperen goten hebben inmiddels een groene tint gekregen. Kunststof goten, vooral 
polyester goten, geven beginnende verwering te zien: wapeningsvezels zijn in het oppervlak komen te 
liggen. Goten zijn tamelijk sterk vervuild door zand, plantengroei en scherven van dakbedekkingmateria-
len. Houtwerk van omtimmeringen is licht verweerd.

Basiskwaliteit
Het werk is goed uitgevoerd. Plaatselijk worden kleine onvolkomenheden in detailleringen aangetroffen 
zonder dat hierdoor goed functioneren wordt verhinderd. Wel kan sprake zijn van versnelde aantasting. 
Bijvoorbeeld door geen of te weinig afschot door te grote lengtes tussen brug- en broekstukken. Incidenteel 
zijn, naar aanleiding van een calamiteit, duurzame reparaties uitgevoerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
In het afgelopen paar jaar zijn, onder normale gebruiksomstandigheden, geen storingen, lekkages etc. 
opgetreden. Ook zijn goten niet overgelopen als gevolg van verouderde materialen, bouwfouten etc. Wel 
zijn lekkages opgetreden door onvoldoende reinigen van goten, mechanische beschadiging, calamiteiten 
etc.

Materiaal	
Bij druippunten in zinken goten wordt aantasting zichtbaar, vaak omgeven door een oranje-geel-witte 
kleur. Van feitelijke perforaties is nog geen sprake. Bij onafgewerkt bitumen daken wordt een identiek 
schadebeeld (zonder druippunten) aangetroffen. Dit kan het gevolg zijn van zich ontwikkelende bitumen-
corrosie. Feitelijke perforatie komt op een paar plaatsen voor en is beperkt van omvang. Deze perforatie 
vindt zijn oorzaak in contactcorrosie, die is ontstaan door corroderende draadnagels in de goot of foutieve 
bevestiging van een bliksembeveiliging. Soldeernaden beginnen licht af te steken tegen het zinkwerk. 
Houtrot in omtimmeringen treedt plaatselijk op zonder dat dit ten koste gaat van de constructieve 
veiligheid. Delen van zinken goten die niet regelmatig afgespoeld worden vertonen beginnende afpoede-
ring. Kunststof goten (verholen goten) geven verbrossing, verwering of verkleuring te zien.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is in totaliteit redelijk. Dit wordt veroorzaakt door onder andere: slechte onvolledige 
soldeernaden en lijmbindingen, te krappe dimensionering van de goten en te kleine of verkeerde opstan-
den. Incidenteel tot plaatselijk komen ad hoc uitgevoerde reparaties, bijvoorbeeld met bitumenstrookjes, 
voor.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
In het afgelopen paar jaar is onder normale gebruiksomstandigheden incidenteel een geringe storing, 
lekkages of overlappen, opgetreden door verouderde materialen, bouwfouten etc.

Materiaal	
Bij druippunten in zinken goten zijn incidenteel kleine perforaties van het zinkwerk ontstaan. Deze punten 
zijn veelal omgeven door een oranje-geel-witte kleur. Plaatselijk doen zich door contactcorrosie perforatie, 
brede scheuren, grote gaten etc. voor. Soldeernaden steken sterk zwart af tegen het zilvergrijs kleurige 
zinkwerk. Incidenteel beginnen soldeernaden in te scheuren. Houtrot treedt plaatselijk in omtimmeringen 
op en wordt incidenteel aangetroffen in de constructieve delen. De veiligheid bij het betreden van de goot 
is nog steeds gewaarborgd. Beugelwerken bij mast- en bakgoten corroderen duidelijk zichtbaar. In 
kunststof goten komen bij de verbindingsstukken kleine lekkages voor. Delen van zinkwerk die niet 
(regelmatig) worden afgespoeld, vertonen zichtbaar afpoedering.

Basiskwaliteit
Het werk is matig uitgevoerd. Structurele fouten, die onder normale omstandigheden risico’s voor goed 
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functioneren met zich meebrengen, worden aangetroffen. Plaatselijk tot regelmatig komen ad hoc 
uitgevoerde reparaties voor, onder andere met bitumenstrookjes. Koperen bliksembeveiligingen zijn op 
meer plaatsen direct op zinken goten kortgesloten of gemonteerd. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
In het afgelopen paar jaar hebben zich regelmatig geringe lekkages voorgedaan. Incidenteel zijn serieuze 
lekkages voorgekomen. Oorzaak van deze lekkages is gelegen in veroudering van de gootbekleding of in 
bouwfouten. Voor de naaste toekomst zijn nieuwe lekkages min of meer voorspelbaar.

Materiaal	
Bij druippunten in zinken goten worden veel kleine perforaties naast enkele grote perforaties aangetroffen. 
Soldeernaden steken zeer sterk af tegen het zinkwerk. Incidenteel tot plaatselijk scheuren de soldeernaden 
of laten deze los. Houtrot in omtimmeringen en constructieve delen leidt tot veiligheidsrisico’s bij het 
betreden van de goten. Kunststof goten vertonen lekkages bij de verbindingsstukken. Delen van zinkwerk 
die niet regelmatig worden afgespoeld, vertonen plaatselijk geen enkele samenhang meer en vallen, bij 
aanraking, spontaan uiteen.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten worden aangetroffen die, onder normale omstandigheden, breed-
schalig lekkages veroorzaken. Ook allerlei ad hoc uitgevoerde reparaties doen zich voor.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditiebeschrijving	Overklimverhindering

BRAND:
Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen 
afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit van de elementen. Wel kunnen zich functionele 
gebreken voordoen door een (beperkte) calamiteit.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet 
optreden. Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend
zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe vuilaanslag 
(milieu). 
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Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel kan een goed
uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element voldoet aan alle wet- en regelgeving
met betrekking tot milieu-, arbo- veiligheids- en beveiligingseisen. Vervangende onderdelen of componen-
ten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Functionele gebreken treden incidenteel onder ongunstige omstandigheden op. Deze gebreken mogen niet 
veroorzaakt zijn door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken. 

Materiaal	
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
zoals verweringsverschijnselen verkeren in een beginstadium. Het element vertoont al zichtbaar 
vuilaanslag(milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of uitvoerings-
onvolkomenheden betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties 
aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo-, veilig-
heids- en beveiligingseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. 
Vervangende onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie	3:	matig

Werking/constructief
Functionele gebreken zoals gebreken aan constructies komen incidenteel voor.
Deze gebreken hebben echter geen invloed op het functioneren van het element . Het bedrijfsproces van de 
afnemer wordt door de geconstateerde gebreken niet geschaad.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan wet- en regelgeving met betrekking tot
milieu-, arbo-, veiligheids- en beveiligingseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot 
aanpassing.
Vervangende onderdelen of componenten van installaties zijn verkrijgbaar maar tegen geringe meerkosten
en/of een langere levertijd.

Conditie	4

Werking/constructief
Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Oorzaak: veroudering van materialen c.q. constructieve 
gebreken. 
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Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering
zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen
onderdelen die het directe functioneren van een element bedreigen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering zijn incidenteel al oorzaak 
van functionele gebreken of zijn dat al geweest. Het element voldoet ten dele aan wet- en regelgeving met 
betrekking tot milieu-, arbo-  veiligheids- en beveiligingseisen. Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op 
enkele punten noodzakelijk is. Vervangende onderdelen of componenten zijn verkrijgbaar maar tegen 
aanzienlijke meerkosten en/of een aanzienlijke levertijd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Functionele gebreken aan constructies komen regelmatig voor.

Materiaal
Ernstige gebreken aan materialen komen regelmatig voor. Incidenteel komen hierdoor functionele 
gebreken voor of zijn al eerder met enige regelmaat voorgekomen. Er worden ernstige gebreken aan 
materialen c.q. constructies aangetroffen die in een gevorderd stadium verkeren. Onderdelen die het
directe functioneren (werking primair) van het element beïnvloeden, vertonen zichtbare gebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot aantal punten 
niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- veiligheids- en beveiligingseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. Vervangende onderdelen of componenten zijn vrijwel 
niet meer verkrijgbaar. 

Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Schoorsteen/ventilatiekanaal

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De schoorsteen / het ventilatiekanaal voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
Vervuiling van de schoorsteen/het ventilatiekanaal komt niet voor. 
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Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De schoorsteen / het ventilatiekanaal voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
Vervuiling van de schoorsteen/het ventilatiekanaal komt incidenteel tot plaatselijk voor. 

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de schoorsteen / het ventilatiekanaal slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De schoorsteen / het ventilatiekanaal voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
Vervuiling van de schoorsteen/het ventilatiekanaal komt regelmatig voor. 

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de schoorsteen / het ventilatiekanaal regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De schoorsteen / het ventilatiekanaal voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
Vervuiling van de schoorsteen/het ventilatiekanaal komt aanzienlijk voor. 
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de schoorsteen / het ventilatiekanaal aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
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De schoorsteen / het ventilatiekanaal voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
Vervuiling van de schoorsteen/het ventilatiekanaal komt algemeen voor. 
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de schoorsteen / het ventilatiekanaalniet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de schoorsteen / het ventilatiekanaal dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen 
afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit van de elementen. Wel kunnen zich functionele 
gebreken voordoen door een (beperkte) calamiteit.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet 
optreden. Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend 
zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe vuilaanslag 
(milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel kan een goed
uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element voldoet aan alle wet- en regelgeving
met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Vervangende onderdelen of componenten zijn
eenvoudig verkrijgbaar. 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Functionele gebreken treden incidenteel onder ongunstige omstandigheden op. Deze gebreken (lekkages, 
doorslag, optrek) mogen niet veroorzaakt zijn door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken. 

Materiaal	
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
zoals verweringsverschijnselen verkeren in een beginstadium. Het element vertoont al zichtbaar 
vuilaanslag(milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of uitvoerings-
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onvolkomenheden betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties 
aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo-, en 
veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. Vervangende
onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar. 

Conditie	3:	matig

Werking/constructief
Functionele gebreken zoals gebreken aan constructies komen incidenteel voor.
Deze gebreken hebben echter geen invloed op het
functioneren van het element . Het bedrijfsproces van de afnemer wordt door de geconstateerde gebreken
niet geschaad.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan wet- en regelgeving met betrekking tot
milieu-, arbo-, en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot aanpassing.
Vervangende onderdelen of componenten van installaties zijn verkrijgbaar maar tegen geringe meerkosten
en/of een langere levertijd.

Conditie	4

Werking/constructief
Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Oorzaak:
veroudering van materialen c.q. constructieve gebreken. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering
zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen
onderdelen die het directe functioneren van een element bedreigen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering zijn incidenteel al oorzaak 
van functionele gebreken of zijn dat al geweest. Het element voldoet ten dele aan wet- en regelgeving met 
betrekking tot milieu-, arbo- en  veiligheidseisen. Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele 
punten noodzakelijk is. Vervangende onderdelen of componenten zijn verkrijgbaar maar tegen aanzienlijke 
meerkosten en/of een aanzienlijke levertijd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Functionele gebreken aan constructies komen regelmatig voor.

Materiaal
Ernstige gebreken aan materialen komen regelmatig voor. Incidenteel komen hierdoor functionele 
gebreken voor of zijn al eerder met enige regelmaat voorgekomen. Er worden ernstige gebreken aan 
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materialen c.q. constructies aangetroffen die in een gevorderd stadium verkeren. Onderdelen die het
directe functioneren (werking primair) van het element beïnvloeden, vertonen zichtbare gebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot aantal punten 
niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. Vervangende onderdelen of componenten zijn vrijwel 
niet meer verkrijgbaar. 

Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dakaansluiting	

BRAND:
Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
Lekkages of vochtindringing in aansluitende constructies, veroorzaakt door veroudering van de afwerkin-
gen, mogen niet voorkomen of al voorgekomen zijn.

Materiaal
Ernstige of serieuze gebreken, veroorzaakt door veroudering, mogen niet worden aangetroffen. Incidenteel 
ontwikkelen zich geringe gebreken, zoals vervuiling en leksporen (beginstadium).

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Dit betekent dat loodslabben en daktrimmen, in goede 
lengten en breedten en op de juiste wijze aangebracht zijn.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Lekkages of vochtindringing in aansluitende constructies, veroorzaakt door veroudering van de afwerkin-
gen, mogen niet voorkomen of voorgekomen zijn.

Materiaal	
Ernstige gebreken, waaronder blaasvorming in de randstrook en het ontbreken van delen, doen zich 
incidenteel voor. Zichtbare erosie- en corrosieverschijnselen treden incidenteel tot plaatselijk op. Plaatselijk 
wordt zichtbare afslijting of erosie van schutlagen aangetroffen. Bij stuiknaden in aluminium daktrimcon-
structies gaat zich insnoering of inscheuring van de randstrook aftekenen. Bij een schutlaag tekenen de 
‘nekken’ van de dakranden zich enigszins in het bitumen af.



196 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Basiskwaliteit
Het totale werk is goed. Incidenteel is een reparatie noodzakelijk geweest als gevolg van een calamiteit. Bij 
zinken of aluminium kraallijsten worden iets te lange loodslabben en daktrimmen of enigszins slappe 
klangconstructies aangetroffen. Loodslabben zijn qua dikte wat beperkt.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Lekkages of vochtindringing in aansluitende constructies, veroorzaakt door veroudering van de afwerkin-
gen, mogen niet voorkomen of voorgekomen zijn.

Materiaal	
Plaatselijk worden ernstige gebreken aangetroffen, onder andere blazen, pimpling en sinaasappelhuid 
vorming (kunststof ). Serieuze gebreken, zoals verwering, erosie en craquelévorming van bitumen, doen 
zich plaatselijk tot regelmatig voor. Bij randstroken met een schutlaag zal dit vaak samenvallen met afslijten 
van de schutlaag. Stuiknaden van daktrimmen zijn zichtbaar ingescheurd. Soms met beginnende afteke-
ning van de breedtemaat van het daktrimprofiel in de randstrook. Loodslabben vertonen, zeker bij te grote 
lengten, zichtbaar tekenen van insnoering of scheurvorming. Incidenteel zijn soldeernaden bij zinken 
kralen losgeraakt.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. Slecht gehechte overlappen komen regelmatig voor. Loodslabben zijn in veel te grote 
lengten verwerkt, wat heeft geleid tot breuk en scheurvorming. Randstroken in de aansluiting op de 
daktrim zitten los, omdat nagelaten is de trimmen vooraf te primeren. Randstroken zijn niet volledig 
ingeplakt in de trim. Reparaties, zoals het afplakken van ingescheurde stuiknaden met kleine plakstrookjes, 
zijn uitgevoerd.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
In de voorbije periode heeft zich incidenteel een lekkage voorgedaan, veroorzaakt door veroudering van 
afwerkingen.

Materiaal	
Regelmatig doen zich ernstige gebreken voor, zoals blaasvorming, ontbrekende, afgescheurde en afgewaai-
de delen. Randstroken van bitumen vertonen zichtbare sporen van afglijden en plooivorming. Schutlagen 
van leislag zijn vaak aanzienlijk weggesleten. Onderliggende bitumen vertonen daarbij zichtbaar tekenen 
van verwering. Stuiknaden bij aluminium daktrimmen zijn volledig doorgescheurd in de randstrook. De 
breedtemaat van de daktrim tekent zich, door insnoering van het bitumen, duidelijk af. Loodslabben 
vertonen bij toepassing in te grote lengten zichtbaar scheuren. Bij loodslabben en kraallijsten zijn door 
corrosie incidenteel gaten gevallen in het metaal.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Randstroken onder de daktrimafwerking ontbreken (daktrimmen zijn direct op de 
onderliggende constructie gemonteerd). Daktrimmen zijn, voor hechting van de afwerkrandstrook, niet 
geprimeerd en niet volledig ingeplakt. Hierdoor is incidenteel inwatering of lekkage ontstaan.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Lekkages veroorzaakt door veroudering van de randafwerking, bestaan incidenteel. In het verleden kwamen 
ze al met enige regelmaat voor.

Materiaal	
Ernstige gebreken, veroorzaakt door veroudering, bepalen het beeld. Onder meer blaasvorming, ontbre-
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kende afgescheurde en afgewaaide delen komen regelmatig voor. Schutlagen zijn vrijwel geheel verdwenen. 
Onderliggende bitumen vertonen hierbij zichtbare erosie- en verweringsverschijnselen. Bij metalen 
randafwerkingen worden gebreken, zoals inscheuring, geloste soldeernaden en plaatselijk weggecorro-
deerde delen, aangetroffen. Daktrimmen zijn bij de uiteinden volledig in de randstrookafwerking doorge-
scheurd (T-scheuren).

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten resulteren direct in lekkages of inwatering van de ondergrond. Hierbij 
valt te denken aan het niet felsen van loodslabben in hoger opgaand, regenbelast gevelmetselwerk.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijvingen	Dakopeningen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De daglichtvoorziening voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De daglichtvoorziening voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de daglichtvoorziening slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk



198 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Werking/constructief
De daglichtvoorziening voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de daglichtvoorziening regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De daglichtvoorziening voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de daglichtvoorziening aanzienlijk. 
  
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De daglichtvoorziening voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de daglichtvoorziening niet langer gewaarborgd is/te groot is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de daglichtvoorziening dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.
 
ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen 



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 199 

afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit van de elementen. Wel kunnen zich functionele 
gebreken voordoen door een (beperkte) calamiteit.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet 
optreden. Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend
zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe vuilaanslag 
(milieu). 

Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel kan een goed
uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element voldoet aan alle wet- en regelgeving 
met betrekking tot milieu-, arbo- veiligheids- en beveiligingseisen. Vervangende onderdelen of componen-
ten zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het verkrijgen van service en onderhoud.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Functionele gebreken treden incidenteel onder ongunstige omstandigheden op. Deze gebreken mogen niet 
veroorzaakt zijn door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken. 

Materiaal	
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
zoals verweringsverschijnselen verkeren in een beginstadium. Het element vertoont al zichtbaar 
vuilaanslag(milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of uitvoerings-
onvolkomenheden betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties 
aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo-, veilig-
heids- en beveiligingseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. 
Vervangende onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar. Er zijn geen problemen met het 
verkrijgen van service en onderhoud. 

Conditie	3:	matig

Werking/constructief
Functionele gebreken zoals vocht- en tochtoverlast en gebreken aan constructies komen incidenteel voor.
Deze gebreken hebben echter geen invloed op het functioneren van het element . Het bedrijfsproces van de 
afnemer wordt door de geconstateerde gebreken niet geschaad.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in
functionele gebreken. Serieuze gebreken, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan wet- en regelgeving met betrekking tot
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milieu-, arbo-, veiligheids- en beveiligingseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot 
aanpassing.
Vervangende onderdelen of componenten van installaties zijn verkrijgbaar maar tegen geringe meerkosten
en/of een langere levertijd. Service en onderhoud worden tegen geringe meerkosten uitgevoerd.

Conditie	4

Werking/constructief
Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast doen zich regelmatig voor. Functionel gebreken in de 
vorm van vochtoverlast en onbruikbaarheid zijn in de afgelopen jaren incidenteel aangetroffen. Oorzaak:
veroudering van materialen c.q. constructieve gebreken. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering
zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen
onderdelen die het directe functioneren van een element bedreigen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering zijn incidenteel al oorzaak 
van functionele gebreken of zijn dat al geweest. Het element voldoet ten dele aan wet- en regelgeving met 
betrekking tot milieu-, arbo-  veiligheids- en beveiligingseisen. Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op 
enkele punten noodzakelijk is. Vervangende onderdelen of componenten zijn verkrijgbaar maar tegen 
aanzienlijke meerkosten en/of een aanzienlijke levertijd. Service en onderhoud worden tegen aanzienlijke 
meerkosten uitgevoerd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast en gebreken aan constructies komen regelmatig voor.

Materiaal
Ernstige gebreken aan materialen komen regelmatig voor. Incidenteel komen hierdoor functionele 
gebreken voor of zijn al eerder met enige regelmaat voorgekomen. Er worden ernstige gebreken aan 
materialen c.q. constructies aangetroffen die in een gevorderd stadium verkeren. Onderdelen die het
directe functioneren (werking primair) van het element beïnvloeden, vertonen zichtbare gebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot aantal punten 
niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- veiligheids- en beveiligingseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. Vervangende onderdelen of componenten zijn vrijwel 
niet meer verkrijgbaar. 

Conditie	6

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
Niet van toepassing

INZICHT IN HET VOLDOEN AAN WET-EN REGELGEVING:
Niet van toepassing
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Conditiebeschrijvingen	Valbeveiligingsinstallatie

BRAND:
Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie1:	Uitstekend

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	2:	Goed

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	3:	Redelijk

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	4:	Matig

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	5:	Slecht

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	6:	Zeer	slecht

Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Niet van toepassing
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3.7 Schilderwerk buiten

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Schilderwerk	Buiten
 Bu. Dekkend, oplosmiddelhoudend (490120)
 Bu. dekkend prepaint (490130)
 Bu. Transparant (490150)
 Bu. Schilderwerk diversen 490110)
  
2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening

Bedoeld worden alle beschermlagen, ongeacht het onderliggende materiaal.
 
De opname van beschermlagen moet per hoofdelementengroep worden gesplitst naar beschermlagen op:

Terrein Kozijnwerk buiten

Funderingen Vloeren en trappen buiten

Skelet Gevelvoorzieningen

Gevel Dak
  

Schilderwerk wordt nooit bij de bouwelementen opgenomen waarop het is aangebracht, uitgezonderd het 
eerste schilderwerk dat voor de eerste keer op een nog niet geschilderde ondergrond moet worden 
aangebracht.
 
3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Schilderwerk algemeen -in m2 Additionele informatie bij de inventarisatie 
richt zich op:
Deze annotaties gelden voor alle elementen 
die onder dit hoofdstuk vallen:
* Hoeveelheden naar onderscheiden  
    bouwdelen;
* Specificaties naar geveloriëntaties;
* Producten;
* Ondergrond;
* Wel of niet beschut gesitueerd e.d.
* Van historische waarde

Schilderwerken op spijlenhekken, 
plaathekken e.d.

Vlakvol, met 100% verhoogd (correctiefactor 2); 
ofwel 2-zijdig vlakvol gemeten.

Schilderwerken op kozijnen Vlakvol, op basis van buitenwerkse kozijnmaten. 
Correcties op bijzondere omstandigheden. Vlakvol 
gemeten oppervlak met 100% verhogen 
(correctiefactor 2) in geval van kruisroederamen
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Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Schilderwerken op kozijnen, in geval 
van exceptioneel grote ruiten

Het vlakvol gemeten kozijn oppervlak verkleinen. Als 
hulpmiddel voor het traceren van dit soort situaties 
als ook ter bepaling van de correctiefactor kan de 
volgende vergelijking als vuistregel gelden:

• (aantal m1 dorpels + stijlen) x 0,20 m
• Kozijnoppervlak vlakvol gemeten in m2 x 0,66.

Voorbeeld:
Kozijnwerk van 1,5 x 2,5 m zonder tussenstijlen en 

dorpels. Oppervlak = 3,75 m2.

Aantal m1 stijlen en dorpels (=8 m) x 0,2 = 1,6 m2.
Vlakvol oppervlak (=3,75 m2) x 0,66 = 2,5 m2.

Verhouding 1,6 : 2,5 = 0,65 :1
Correctiefactor ten opzichte van de vlakvolmeting is 

dan 65% (correctiefactor 0,65).
Op te geven hoeveelheid schilderwerk = 0, 65 x 3,75 

= +/- 2,4 m2.

Schilderwerk ( bijvoorbeeld 
boeiboorden ) in m1 met een uitslag < 
0,3 m

Berekenen op hoeveelheden van 0,3 m2 per m1.

Schilderwerken op geprofileerde 
vlakken

Berekenen volgens het zogenaamde uitgeslagen 
oppervlak (in de lijn van de profilering).

4.	 Relevante	inspectiepunten

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden:

BRAND:
Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	afwerklagen
•  Testrapporten, classificatiedocumenten en/of productinformatie van de aanwezige 

constructieonderdelen.
•  Samenstelling en wijze van bevestiging van de constructieonderdelen en ondergrond.

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.

ONDERHOUD:
• Liggend werk in weer en wind;
• Schilderwerk op randen, snijkanten, ter plaatse van verstekken, e.d.;
• Hechting van het schildersysteem;
• Beschermende waarde met betrekking tot aantasting van de ondergrond.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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5.	 Gebreken

BRAND:
Ernstige	gebreken

• Het schilderwerk buiten vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (In het materiaal zitten scheuren, kieren, 
naden en/of openingen).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Het geschilderde element bezwijkt voortijdig in geval van brand.

Serieuze	gebreken

• Het schilderwerk buiten vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (In het materiaal zitten scheuren, kieren, 
naden en/of openingen), waardoor de vereiste WBDBO waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoort-
planting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van het schilderwerk buiten kan niet 
worden aangetoond dat deze qua WBDBO, brandvoortplanting en/of rookproductie voldoet aan de 
geldende eisen.

• Van het certificaat van het schilderwerk buiten is de geldigheid verlopen, waardoor de vereiste WBDBO/
WRD waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan 
toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald 
• De brandvoortplanting/ rookproductie van het schilderwerk buiten is groter dan toegestaan.

Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Materiaalintrinsiek
• Onthechting van ondergrond, meer dan 5 % van de oppervlakte bij beschermlagen buiten: intensiteit 

eindstadium
•  ‘Intercoat’ onthechting (onthechting van beschermlagen onderling): intensiteit eindstadium 
• Corrosie, meer dan 1 % van de oppervlakte
• Kale delen, ook heilige dagen: intensiteit eindstadium
• Afbladderen: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Materiaaloppervlak
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Barsten: intensiteit eindstadium
• Craquelé
• Erosie, verwering
• Glansverlies
• ‘Pinholes’: intensiteit eindstadium
• Verpoederen
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• Verbrossing
• Verzeping
• Krijten
Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Dekking onvoldoende
• Laagdikte onvoldoende, afwijking van minimale droge laagdikte voor bescherming verfraaiing
• Elasticiteit onvoldoende
• Poriën
• Bloeden, oplossen onderliggende basisproduct: intensiteit eindstadium
• Blazen, blaren: intensiteit eindstadium
• Glansverlies
• Migrerende inhoudstoffen uit hout: intensiteit eindstadium
• Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk en zinkstofverf: intensiteit eindstadium
• Migrerende zouten bij steenachtige ondergrond: intensiteit eindstadium
• Materiaaltoepassing foutief
• Scherpe randen bij metalen
• Nakleven verfproduct, ook wel ‘after tack’-effect: intensiteit eindstadium

Geringe	gebreken

Afwerking
• Aangroei: mos, algen
• Zakker
• Vergeling 
• Graffiti, bekladding
• Vuil, aanslag, verkleuring
• Zoorheid

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

6.	 Genormeerde	conditiebeschrijvingen	

Conditieomschrijvingen	Schilderwerk	Buiten

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het schilderwerk buiten voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed
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Werking/constructief
Het schilderwerk buiten voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. Benodigde (product)certificaten, 
classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk buiten niet incidenteel tot plaatselijk.
 

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het schilderwerk buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk buiten regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het schilderwerk buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk buiten aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het schilderwerk buiten voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk buiten niet langer gewaarborgd is/te groot is.
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 Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het schilderwerk buiten dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De toestand van het schilderwerk vertegenwoordigt op een goede manier de status van de gebruiker van het 
gebouw.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken door veroudering treden niet op. Incidenteel tot plaatselijk komen geringe 
gebreken voor, zoals glansverlies en vuilaanslag.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Plaatselijk worden kleine onvolkomenheden in de uitvoering, 
zoals zakkers en kwaststrepen, aangetroffen.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De toestand van het schilderwerk is representatief voor de status van de gebruiker van het gebouw. Het 
schilderwerk is vervuild.

Materiaal
Incidenteel doet zich een ernstig gebrek zoals afschilfering voor. Serieuze gebreken zoals barstvorming (op 
houtverbindingen) en krijten komen incidenteel tot plaatselijk voor. Geringe gebreken, zoals verkleuring, 
glansverlies en vuilaanhechting worden meer dan plaatselijk aangetroffen.

Basiskwaliteit
Over het geheel genomen is het werk goed. Incidenteel worden heilige dagen aangetroffen. Kleine 
onvolkomenheden in de uitvoering, zoals zakkers, kwaststrepen en slechte dekking, treden plaatselijk tot 
regelmatig op.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De toestand van het schilderwerk doet door plaatselijk aangetroffen, geringe onvolkomenheden licht 
afbreuk aan de status van de gebruiker van het gebouw.

Materiaal
Plaatselijk worden ernstige gebreken, zoals afschilfering en blaarvorming, aangetroffen. Serieuze gebreken, 
barstvorming (houtverbindingen) en krijten, komen plaatselijk tot regelmatig voor. Geringe gebreken 
treden regelmatig op in de vorm van verkleuring, vergeling en vervuiling.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Geringe onvolkomenheden in de uitvoering treden aanzienlijk op. Daarnaast doen zich 
serieuze onvolkomenheden regelmatig voor, zoals een te geringe laagdikte op vlakken en randen. Een door 
toepassingsomstandigheden foutief maar nog intact (d.w.z. nog hechtend) verfsysteem bepaalt het beeld. 
Dit geldt ook voor een, door omstandigheden, minder goed uitgereageerd verfsysteem, waarin pinholes, 
nakoken en “week” blijven tot de verschijnselen behoren.

Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
De toestand van het schilderwerk doet duidelijk afbreuk aan de status van de gebruiker van het gebouw: 
plaatselijk tot regelmatig doen zich onvolkomenheden voor.

Conditie: 4

Omschrijving: Kale	delen	op	het	onderste	deel	van	de	
buitendeur.

Omvang: Ernstige	gebreken	zoals	kale	delen	komen	
regelmatig	voor		
(10	-	30%)	voor.

Materiaal
Regelmatig worden ernstige gebreken, zoals afschilfering, kale delen en blaarvorming, aangetroffen. 
Serieuze gebreken zoals krijten en barstvorming komen in aanzienlijke omvang voor. Ook geringe gebreken 
treden aanzienlijk op, in de vorm van verkleuring en vervuiling.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Onvolkomenheden bepalen het beeld. Bijvoorbeeld algemeen een te geringe 
laagdikte van het verfsysteem of een foutieve keuze van verfsysteem en voorbehandeling, waarvan margi-
nale hechting (klasse 3/4 ruitjesproef ) het resultaat is.
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De toestand van het schilderwerk doet grote afbreuk aan de status van de gebruiker van het gebouw. 
Oorzaak: regelmatig voorkomende gebreken.

Materiaal
Regelmatig optredende gebreken, zoals afschilfering en kale delen, bepalen in hoofdlijnen het totaalbeeld. 
Serieuze gebreken (krijten) en geringe gebreken (verkleuring, vervuiling) doen zich veelal algemeen voor.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door foutieve systeemkeuze of slechte voorbehandeling heeft het verfsysteem volstrekt 
geen hechting (klasse 4-5 ruitjesproef ) en is het gemakkelijk af te pellen.
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	Conditie: 5

Omschrijving: Slecht	schilderwerk	op	houten	
buitenkozijn.	

Omvang: Ernstige	gebreken	zoals	kalen	delen	en	
afschilfering	komen	aanzienlijk	(30	-	70%)voor	

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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3.8 Scheidingen vloeren

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Constructie
 Binnen vloerconstructie (incl. balkon, galerij en bordes) (231100)
 Trap binnen (240100)
 Helling binnen (240200)

Uitrusting
 Leuningen / valbeveiliging binnen (342100)
 Installatievloer (431200)

Afwerking
 Dilatatie / Elastische voeg binnenvloer (431400)
 Vaste afwerklaag binnenvloer (432100)
 Losse afwerklaag binnenvloer (432200)

2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening
 
Constructie

Binnen	vloerconstructie	(	incl.	balkon,	galerij	en	bordes	)
Betreft alle constructieve min of meer horizontale vloerconstructies in een object, inclusief vloeren op 
grondslag of gewelfconstructies, balkons, galerijen en bordessen, exclusief kelderbak- en dakvloeren. 
Bedoeld worden onder andere: 
- het geheel van een houten dragende balklaag met houten vloerdelen, inclusief onderslagbalk, moerbalk 

en kinderbint;  
- prefab of ter plaatse gestorte betonvloeren; 
- staalconstructies, (giet)ijzerconstructies..

Houten	vloerconstructie	van	historische	waarde	in	het	koetshuis	

van	kasteel	Slangenburg	in	Doetinchem,	voorzien	van	schilderwerk.	

Hierbij	is	geen	sprake	van	het	element	plafond.

Trap	binnen
Bedoeld worden alle binnen een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer in de vorm van 
trapconstructies, ongeacht de materiaaltoepassing. Tot de trappen worden ook gerekend de in omvang 
beperkt trapbordessen (als een onderdeel van de trap). 
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Helling	binnen
Bedoeld worden alle binnen een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer uitgevoerd middels 
een hellend vlak; zonder obstakels in de vorm van drempels of opstappen..

 
Uitrusting

Leuning	/	valbeveiliging	binnen
Bedoeld worden hekwerken, balustrades, leuningen en andere voorzieningen ten behoeve van de beloop-
baarheid en valveiligheid van trappen, hellingen, galerijen, bordessen en podia, inclusief beelden, al dan 
niet van historische waarde. Ook bedoeld worden de over klimbeveiligingen welke aan trappen, hellingen, 
galerijen en bordessen zijn bevestigd.

Installatievloer
Bedoeld wordt een verhoogde vloerafwerking, waarbij ruimte ontstaat tussen de vloerconstructie en de 
daadwerkelijke vloerafwerking. De verhoogde constructie is opgebouwd op stalen of kunststof “pootjes” en 
afgewerkt met uitneembare tegels.
Hieronder worden ook een podiumvloeren verstaan, zoals deze bijvoorbeeld in de rechtbank voorkomen

Afwerking

Dilatatie	/	elastische	voeg	binnenvloer
Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen op basis van elastische, plastische en / of plastisch-elas-
tische kitten in één of meer componentachtige uitvoering. Tevens worden bedoeld alle voegafdichtingen 
anders dan van kit waaronder rubberprofielen, metalen.

Vaste	afwerklaag	binnenvloer
Bedoeld worden cementdekvloeren, giet- / troffelvloeren, granito / terrazzo, asfalt, vloeren van baksteen 
met/ zonder voegwerk, keien of leem.

  
Terrazzo	 Baksteen	met	voegwerk	 Keienvloer
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Losse	afwerklaag	binnenvloer
Betreft vloer- of trapbedekkingen of afwerklagen welke normaliter tot de stoffering van een gebouw worden 
gerekend. Voorbeelden zijn:
- natuursteen, zoals marmer, hardsteen, kalksteen, zandsteen; 
- tegelwerken van bijv. cementtegels (Frans/Portugees), dhg keramische vloertegels, majolica tegels, 

terracotta tegels, tegels van glaspasta, mozaïek van glas, aardewerk of tegels);
- (project)tapijt,  vaste vloerbedekking, (trap)lopers inclusief bevestigingsmiddelen, deurmatten/droog-

loopmatten, beschermende vaste vloerbedekking (polycarbonaat matten e.d.), geknoopte/geweven 
tapijten, die tot de onroerende inrichting (in bv. Paleizen) worden gerekend; 

- parket losliggend, traditioneel tapisparket / inlegwerk, houten planken, lamelparket;
- metalen of aluminium plaatmateriaal, linoleum,  vinyl, entreematten, rubbernoppen, 
- sportvloeren. 

    
Parket/tapis	 Traploper

       
Marmeren	tegels	 Blauwe	hardsteen

			
Cementtegels	(ook	wel	‘Franse’	of	‘Portugese’	tegels)	 Majolica	tegels

Gebouwgebonden	tapijt	van	historische	waarde	*	in	Paleis	het	Loo	 	 	
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3.	 Registratiemethode

Elementen van historische waarde moeten in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie nader 
worden gespecificeerd. Inventarisaties van het element vloerconstructie worden door gebruik te maken van 
meervoudige inventarisatieregels (zie paragraaf 5.3.3 in deel 1 Algemeen) uitgesplitst naar evident verschil-
lende constructievormen of hoofdmaterialen.

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Vloerconstructie (incl. 
balkon, galerij en bordes)

m2 bruto vloeroppervlak, d.w.z. 
inclusief het oppervlak van borstwe-
ringen e.d.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Onderverdeling van de hoeveelheid naar de verschillende soorten 

vloerconstructies;
* De vloeropbouw zoals benoemen van onderslagbalk, moerbalken 

en kinderbinten;
* Aangeven of de vloerconstructie direct ‘het plafond’ van de 

onderliggende ruimte vormt;
* Betreft het een vloer op grondslag;
* Materiaalaanduiding zoals baksteen, beton, natuursteen, hout.
* De vorm, bijvoorbeeld gewelfd, T-liggers e.d.;
* Type gewelf (graat-, koepel-, kruis(rib)-, meloen-, net-, spiegel-, 

ster-, waaier-, tongewelf);
* Soort boogconstructie gewelf zoals rond, segment, korf, spits, 

lancet;
* Aan- of afwezigheid van ankers;
* Aanwezige hekwerken of balustrades;
* Toegepaste beschermlaag, beschermlagen aan boven- en/of 

onderzijde;
* Soort en hoeveelheden van vloerafwerkingen (waaronder marmer, 

baksteen, plavuizen, tegels, mozaïek, hout). Ter plaatse van 
brandscheidingen:

* WBDBO vloerconstructie (indien bekend);
* Van historische waarde

Trap binnen / 
Helling binnen

m2. 
Breedtemaat is de buitenwerkse maat. 
Lengtemaat wordt gemeten in de 
hellingsrichting van de trap c.q. helling 
over het hart van de constructie. 

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Hoeveelheid naar de verschillende soorten trapconstructies;
* Toegepaste beschermlaag
* Aanwezige hekwerken of balustrades;
* Soort en hoeveelheden van vloerafwerkingen.

Leuning / balustrade binnen m1 Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen constructies en hoeveelheden;
* Toegepaste beschermlaag
* Hoogte in m1

* Plaatsbepaling;
* Van historische waarde

Installatievloer m2 in het vlak Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste materialen
* Locatie

Dilatatie / elastische voeg m1 voeglengte
Voegen totaliseren, ongeacht 
afmetingen.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Nadere toelichting functie bijvoorbeeld: gebouwdilatatie of 

elementvoegafdichting

Vaste afwerklaag binnen-
vloer

m2 in het vlak Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
*  Soort afwerklaag , bijv. terrazzo, natuursteen, tegelwerk etc.
* Van historische waarde

Losse afwerklaag 
binnenvloer

m2 in het vlak Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Soort afwerklaag bijv. parket, tapijt, sportvloer etc.
* Van historische waarde
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie

Afwerklaag binnenvloer m2 in het vlak van de bekleding of 
afwerklaag (dit geldt voor traplopers 
ook voor de combinatie van vlakken 
op aantredes en stootborden van 
trappen)

Specificatie van:
- toegepaste materiaalsoort;
- Toegepaste be- Soort en hoeveelheden van bijzondere toepassin-

gen; traplopers inclusief bevestigingsmiddelen
- Kunstwerken in afwerking, e.d.
- van historische waarde (bv linoleum)
- afwerking: bijv. geglazuurde baksteen
legpatroon parket
- decoratieve  schilderingen met watergedragen verf, oliegedragen 

verf, oplosmiddelgedragen verf of decoratieve technieken 
(marmering, stempelen)

4.  Relevante inspectiepunten

BRAND:
Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	constructies(vloeren,	trappen,	balkons,	skeletdelen,	etc)
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van sterkte bij brand:
• Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van een bouwconstructie die leidt tot het onbruikbaar 

worden van een rookvrije vluchtroute
• Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken hoofddraagconstructie

Praktische	aspecten:
• Permanente vuurbelasting van het bouwwerk
• Hoogte van vloer bovenste verblijfsgebied
• Hoofddraagconstructies van beton, baksteen of hout zijn bijna alleen te beoordelen op basis van 

sterkteberekeningen
• Bescherming van staalconstructies is bijna altijd nodig voor brandwerendheid op bezwijken > 30 

minuten
• Kwetsbaarheid voor beschadiging van bepaalde typen bescherming (bijv. opschuimende coating)
• Testrapporten en classificatiedocumenten m.b.t. de brandwerendheid van bezwijken van constructieon-

derdelen en de aanduiding wat tot de hoofddraagconstructie behoort

Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	afwerklagen:
•  Testrapporten, classificatiedocumenten  en/of productinformatie van de aanwezige 

constructieonderdelen.
•  Samenstelling en wijze van bevestiging van de constructieonderdelen en ondergrond.

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.

Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	rookontwikkeling	van	afwerklagen:
•  Testrapporten, classificatiedocumenten en/of productinformatie van de aanwezige 

constructieonderdelen.
•  Samenstellingen van de constructieonderdelen.

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.

ONDERHOUD:
• Vlakheid van de vloervelden;
• Aansluitingen met wand- en plafondconstructies;
• Vering van houten, stalen of glazen vloerconstructies.
• Interne vlekvorming/roestvlekken in natuursteen
• Schroeiplekken (tapijt, parket in de buurt van een open haard)
• Vuil onder het tapijt
• Waterschade parket (let vooral op donkere schimmelvlekken, kringen, vervorming door uitzet/krimp en 
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het ontstaan van kieren hierdoor)
• Krimp of uitzetting/verkeerde vochthuishouding parket door verkeerde relatieve vochtigheid of 

temperatuur
• Losliggende delen parket
• Technisch verkeerde ingrepen
• Scheuren
• Doorbuiging
• Aantasting van het oppervlak
• Opleggingen
• Vloerbelasting, door vol gestapelde/getaste vloeren

ENERGIE:
• De aanwezigheid van (na-)isolatie 

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Sterkteberekeningen van de constructie tonen aan dat de vloer / trap/ helling binnen in geval van brand 
voortijdig bezwijkt.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 
en/of beplating van de constructie van de vloer (op grondslag)/ trap/ helling binnen kan niet worden 
aangetoond dat de constructie niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de constructie van de 
vloer / trap/ helling binnen is de geldigheid verlopen.

• Het in de vloer / trap/ helling binnen toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de construc-
tie voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De vloer (op grondslag)/ trap/ helling binnen vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (De constructie en/
of de brandwerende coating en/of beplating van de constructie is beschadigd/ aangetast).

• Het in het hekwerk/de leuning/de balustrade binnen toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Het element bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• Val- of doorvalgevaar bij vluchten.

Serieuze	gebreken

• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat de constructie van 
vloer / trap/ helling binnen niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De vloer (op grondslag)/ trap/ helling/ dilatatie-/ elastische voeg/ vaste- en losse afwerklaag/ installatie-
vloer/ hekwerk/ balustrade/ leuning binnen vertoont (oppervlakte)beschadigingen.(In het materiaal 
zitten scheuren, kieren, naden en/of openingen), waardoor de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet wordt 
gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in de vloer (op grondslag)/ trap/ 
helling/ dilatatie-/ elastische voeg/ vaste- en losse afwerklaag/ installatievloer/ hekwerk/ balustrade/ 
leuning binnen toegepaste materialen kan niet worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD*, 
brandvoortplanting en/of rookproductie voldoen aan de geldende eisen.

• Van het certificaat van de in de vloer (op grondslag)/ trap/ helling/ dilatatie-/ elastische voeg/ vaste- en 
losse afwerklaag/ installatievloer/ hekwerk/ balustrade/ leuning binnen toegepaste materialen is de 
geldigheid verlopen, waardoor de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of 



216 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.
• Het in de vloer (op grondslag)/ trap/ helling/ dilatatie-/ elastische voeg/ vaste- en losse afwerklaag/ 

installatievloer/ hekwerk/ balustrade/ leuning binnen toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, 
waardoor de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookpro-
ductie groter is dan toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De constructie  bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• De vereiste WBDBO/WRD* waarde wordt niet gehaald 
• De brandvoortplanting/rookproductie van het element is groter dan toegestaan.

Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

*Niet van toepassing voor een hekwerk/leuning/balustrade en losse afwerklaag binnen.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Niet van toepassing

Materiaalintrinsiek
• Scheur/Breuk: intensiteit eindstadium
• Aantasting van het oppervlak intensiteit eindstadium
• Uitslijten van voegwerk, los liggen en daardoor beschadiging 
• Nog actieve ongedierte zoals houtworm, kevers of zwammen, aantasting constructieve houten onderde-

len intensiteit eindstadium
• Onthechting van de ondergrond (luchtbellen, loszittende tegels): intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Losse naden, losliggende delen: intensiteit eindstadium 

Serieuze	gebreken

Werking	secundair
• Vloeren liggen niet volledig waterpas

Constructief	secundair
• Ontbrekende (onder)delen: intensiteit eindstadium
• Scheuren niet constructief: intensiteit eindstadium 
• Doorbuiging 
• Onvoldoende vlak, golvende uitvoering

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren: intensiteit eindstadium
• Afschilferen, loszitten: intensiteit eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium 
• Craquelé
• Losliggende afwerking delen (parket): intensiteit eindstadium
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• Slijtage: oppervlaktebeschadiging parket, natuursteen en tegelwerk, rafels, stroppen tapijt

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Dilatatie niet intact
• Materiaaltoepassing foutief
•  Trillende vloeren

Geringe	gebreken

Afwerking
• Vuil, aanslag, verkleuring /interne vlekvorming/roestvlekken (natuursteen)

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bevestiging secundair, manco
• Verkeerde restauratie ingrepen 

ENERGIE:
• Beschadiging isolatieMateriaal

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	binnenvloerconstructie

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De vloerconstructie binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer binnen voldoende sterkte bezit.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De vloerconstructie binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer binnen voldoende sterkte bezit.
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Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer binnen slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De vloerconstructie binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer binnen regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De vloerconstructie binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de vloer binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer binnen aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De vloerconstructie binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de vloer binnen onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) vloer binnen niet langer gewaarborgd is/te groot is. 

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de vloerconstructie binnen dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5. 
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ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Vloerconstructies zijn recht en vlak aangebracht. Ze zijn zodanig stijf dat geen vering, trilling etc. optreedt, 
wat overlast voor de gebruiker zou kunnen veroorzaken. Bij begane vloerconstructies mogen geen 
tochtverschijnselen worden aangetroffen.

Materiaal
Ernstige of serieuze verouderingsgebreken mogen niet optreden. Wel kan beginnende barst- of craquelévor-
ming aan bijvoorbeeld cementdekvloeren optreden of vergruizing van anhydrietdekvloeren. Dit doet zich 
onder andere ook voor bij aansluitingen van prefab vloerelementen (plafondzijde).

Basiskwaliteit
De vloerconstructies vertonen op geen enkele wijze tekenen van doorbuiging. Voor wat dimensionering, 
detaillering etc., betreft is het gehele werk goed en deugdelijk uitgevoerd. Incidenteel doen zich kleine 
esthetische onvolkomenheden voor.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Vloerconstructies zijn recht en vlak aangebracht. Bij flinke dynamische belasting treedt enige vering of 
trilling op. Bij flinke wind manifesteert zich het begin van tocht (bij begane grondvloeren). Houten vloeren 
kunnen tijdens gebruik kraken.

Materiaal
Incidenteel doet zich een serieus gebrek (meestal op kwetsbare plaatsen = begane grondvloer) voor aan de 
constructieve elementen: balken of plaatvloeren. Dit betreft passief (behandelde en gestabiliseerde) 
houtrot, betondekkingschade, scheuren in (gelaagde)glazen vloerelementen etc. Deze aantasting mag niet 
geconcentreerd zijn op vitale plaatsen als balkoplegging, waardoor de sterkte van de constructie in het 
geding kan komen. Aantasting van vloerbeschot (houtrot) of cementdekvloeren (vergruizing) corrosie komt 
plaatselijk voor. Balkankers kunnen beginnende, oppervlakkige corrosie vertonen. Vloerhout gaat 
krimpnaden of kromming vertonen.

Basiskwaliteit
Voor wat dimensionering, detaillering etc. betreft is het werk in totaliteit goed. Afdekvloeren, zoals bijv. 
anhydrietvloeren en zandcementvloeren en stalen vloerdelen zijn aan de lichte kant wanneer gelet wordt 
op de druksterkte of samenhang in verhouding tot normaal gebruik. Vloeren bestaande uit houten delen 
zijn soms met een beplating uitgevlakt. Aanzienlijke oppervlakken van betonnen vloerconstructies zijn 
gerepareerd met spuitbeton. Chloridenschade mag niet de aanleiding geweest zijn voor dit soort reparaties.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Vloerconstructies vertonen een helling tot maximaal 5 mm/m1. Bij normaal gebruik veren de vloerconstruc-
ties merkbaar. Tocht wordt (bij begane grondvloeren) bij flinke wind hinderlijk voor de gebruiker. 
Plaatselijk is het gebruik van vloerbedekkingen etc. belemmerd of is sprake van extreme slijtage. Oorzaken: 
deformaties, aantasting en slijtage van vloerbeschot of anhydrietvloer cq. zandcementvloer.

Materiaal
Behalve zettingen komen plaatselijk serieuze gebreken, zoals behandelde en gestabiliseerde aantasting als 
houtrot, kevers en zwammen en carbonatatieschade voor aan constructieve elementen (balkconstructies, 
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plaatvloerconstructies etc.). Aantasting mag niet geconcentreerd zijn op vitale plaatsen waardoor de sterkte 
van de constructie in het geding kan komen. Vloerbeschot is plaatselijk tot regelmatig aangetast door 
houtrot en vertoont algemeen aan het oppervlak sterke slijtage. Zandcementvloeren vertonen plaatselijk 
tot regelmatig afzanding of vergruizing. 

Basiskwaliteit
Door onvoldoende stijfheid (vering), is het werk redelijk. Uitgebreide reparaties worden aangetroffen, 
waaronder uitgevlakte, hellende vloeren en plaatselijk betonreparaties met kunstharsmortel.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Vloerconstructies vertonen een helling tot maximaal 5-10mm/m1 (niet uitgevlakte vloeren), Bij begane 
grondvloeren is sprake van zeer hinderlijke tochtverschijnselen. Regelmatig is het gebruik belemmerd door 
deformaties en dergelijke, van vloerbeschot of cementdekvloeren.

Materiaal
Behalve zettingen doen zich plaatselijk tot regelmatig serieuze materiaalgebreken voor aan de constructieve 
elementen. Aanzienlijke oppervlakken van vloerbeschot en afwerkvloeren zoals anhydriet cq. zandcement-
vloeren vertonen aantasting of deformaties. Door corrosie hebben balkankers zichtbaar deformaties in 
metselwerken (massieve gevels) veroorzaakt.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Vloerconstructies vertonen door gelijkmatige en ongelijkmatige zetting een helling van meer dan 10 mm/
m1. Regelmatig komen ernstige materiaalgebreken voor aan constructieve elementen door deformaties in 
vloerbeschot of zandcementvloeren is normaal gebruik van de vloer sterk belemmerd en geeft aanleiding 
tot vervolgschade aan vloerafwerking etc.

Materiaal
Vloerbeschot en zandcement - en anhydrietdek vloeren vertonen vrijwel algemeen aantastingen. Hetzelfde 
geld voor stalen vloerafwerkingen.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht.

Conditie	6:	zeer	slecht

Algemeen
Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:

Conditie	1:	Uitstekend

Technisch
• De vloerconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk 4,0 m2K/W. 

Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter zijn dan 150 mm. 

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van de vloer zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur 
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van de vloer en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort 
in de ruimte. 

 Een goed geïsoleerde vloer betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	2:	Goed

Technisch
• De vloerconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 3,0 

m2K/W en kleiner dan 4 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 110 mm zijn en kleiner dan 150 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
is moet het gebouw in het jaar 2000 of later gebouwd zijn.

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van de vloer zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur 

van de vloer en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort 
in de ruimte.Een goed geïsoleerde vloer betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de 
zomermaanden. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende 
koelbehoefte.

Conditie	3:	Redelijk

Technisch
• De vloerconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 2,0 

m2K/W en kleiner dan 3,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 70 mm zijn en kleiner dan 110 mm. Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend 
is moet het gebouw tussen 1995 en 2000 gebouwd zijn.

Functioneel
• Bij een verhoogde warmteweerstand van de vloer zullen de verschillen tussen de stralingstemperatuur 

van de vloer en de luchttemperatuur van de ruimte afnemen. Dit heeft een gunstig effect op het comfort 
in de ruimte.

 Een goed geïsoleerde vloer betekent dat de warmte minder snel weg kan. Dit geldt ook in de zomermaan-
den. Er moet daarom aandacht worden besteed aan het voorkomen van een toenemende koelbehoefte.

Conditie	4:	Matig

Technisch
• De vloerconstructie moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van groter dan of gelijk aan 1,0 

m2K/W en kleiner dan 2,0 m2K/W. Indien de Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte groter dan of 
gelijk aan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) of 30 mm (zonder spouw) zijn en kleiner dan 70 mm. 
Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw tussen 1982 en 1995 
gebouwd zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	5:	Slecht

Technisch
• De warmteweerstand (Rc-waarde) van de vloerconstructie moet kleiner zijn dan 1,0 m2K/W. Indien de 

Rc-waarde niet bekend is moet de isolatiedikte kleiner zijn dan 20 mm (bij aanwezigheid van een spouw) 
of 30 mm (zonder spouw). Indien zowel de Rc-waarde als de isolatiedikte niet bekend is moet het gebouw 
tussen 1975 en 1982 gebouwd zijn.
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Functioneel
• Niet van toepassing

Conditie	6:	Zeer	slecht

Technisch
• Er is geen isolatie en indien de afwezigheid van isolatie niet aangetoond kan worden, moet het gebouw 
voor 1975 gebouwd zijn.

Functioneel
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	trap	en	helling	binnen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De trap/helling binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de trap/helling binnen voldoende sterkte bezit.
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De trap/helling binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de trap/helling binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap/helling binnen incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De trap/helling binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de trap/helling binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap/helling binnen regelmatig.
 Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De trap/helling binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van trap/helling binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap/helling binnen aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De tra/hellingp binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de trap/helling binnen onvoldoende sterkte 
bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) trap/helling binnen niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de trap/helling binnen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 
5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Trap en helling constructies zijn recht en vlak aangebracht. Ze zijn zodanig stijf dat geen vering, trilling etc. 
optreedt, wat overlast voor de gebruiker zou kunnen veroorzaken.
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Materiaal
Ernstige of serieuze verouderingsgebreken mogen niet optreden.

Basiskwaliteit
De trap en hellingconstructies vertonen op geen enkele wijze tekenen van doorbuiging. Voor wat dimensio-
nering, detaillering etc., betreffen is het gehele werk goed en deugdelijk uitgevoerd. Incidenteel doen zich 
kleine esthetische onvolkomenheden voor.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Trap en helling constructies zijn recht en vlak aangebracht. Bij flinke dynamische belasting treedt enige 
vering of trilling op. Houten of stalen trappen kunnen tijdens gebruik kraken.

Materiaal
Incidenteel doet zich een serieus gebrek voor aan de constructieve elementen: trapbomen, treden of 
bordessen resp. hellingconstructies. Dit betreft passief(behandelde en gestabiliseerde) houtrot, betondek-
kingschade aantasting oppervlak van stalen onderdelen etc. Deze aantasting mag niet geconcentreerd zijn 
op vitale plaatsen als oplegging, waardoor de sterkte van de constructie in het geding kan komen. Aantasting 
van vloerbeschot, trapbomen, treden of bordessen en hellingconstructies (houtrot) of dekvloeren (vergrui-
zing) komt plaatselijk voor. Balkankers  of andere constructieve stalen onderdelen (draagbalken of loopvlak-
ken) kunnen beginnende, oppervlakkige corrosie vertonen. Vloerhout gaat krimpnaden of kromming 
vertonen.

Basiskwaliteit
Voor wat dimensionering, detaillering etc. betreft is het werk in totaliteit goed. Afdekvloeren, zoals bijv. 
anhydrietvloeren en zandcementvloeren zijn aan de lichte kant wanneer gelet wordt op de druksterkte of 
samenhang in verhouding tot normaal gebruik. Trappen en hellingen bestaande uit houten delen zijn soms 
met een beplating uitgevlakt. Aanzienlijke oppervlakken van betonnen trap - of hellingconstructies zijn 
gerepareerd met spuitbeton. Chloridenschade mag niet de aanleiding geweest zijn voor dit soort reparaties.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Trap en hellingconstructies vertonen een helling tot maximaal 5 mm/m1. Bij normaal gebruik veren de trap 
en hellingconstructies merkbaar. Plaatselijk is het gebruik van vloerbedekkingen etc. belemmerd of is sprake 
van extreme slijtage. Oorzaken: deformaties, aantasting en slijtage van vloerbeschot of anhydriet cq. 
zandcementvloer.

Materiaal
Behalve zettingen komen plaatselijk ernstige gebreken, zoals houtrot, zwammen en carbonatatieschade 
voor aan constructieve elementen trap- en hellingconstructies. Aantasting mag niet geconcentreerd zijn op 
vitale plaatsen waardoor de sterkte van de constructie in het geding kan komen. Trap en hellingconstructies 
zijn plaatselijk tot regelmatig aangetast door houtrot en vertoont algemeen aan het oppervlak sterke 
slijtage. Afdekvloeren zoals anhydriet of zandcementvloeren vertonen plaatselijk tot regelmatig afzanding of 
vergruizing. 

Basiskwaliteit
Door onvoldoende stijfheid (vering), is het werk redelijk. Uitgebreide reparaties worden aangetroffen, 
waaronder uitgevlakte, trap- en hellingconstructies en plaatselijk betonreparaties met kunstharsmortel.

Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
Trap- en hellingconstructies vertonen een helling tot maximaal 5-10mm/m1 (niet uitgevlakte vloeren). 
Regelmatig is het gebruik belemmerd door deformaties en dergelijke, van vloerbeschot of 
cementdekvloeren.

Materiaal
Behalve zettingen doen zich plaatselijk tot regelmatig serieuze materiaalgebreken voor aan de constructieve 
elementen. Aanzienlijke oppervlakken van vloerbeschot en afdekvloeren zoals anhydriet cq. zandcement-
vloeren of stalen traptereden of loopvlakken vertonen aantasting of deformaties. Door corrosie hebben 
balkankers zichtbaar deformaties in metselwerken (massieve gevels) veroorzaakt.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Genoemde fouten kunnen leiden tot gebruiksongemak of snelle slijtage van vloerbedek-
kingen. Problemen worden veroorzaakt door te hoge chloridenconcentraties in trap- en hellingconstructies 
die zijn blootgesteld aan vochtbelasting (bijvoorbeeld begane grondvloeren).

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Trap en hellingconstructies vertonen door gelijkmatige en ongelijkmatige zetting een helling van meer dan  
10mm/m1. Door deformaties in beschot of dekvloeren of traptreden is normaal gebruik van de trap of 
hellingbaan sterk belemmerd en geeft aanleiding tot vervolgschade aan vloerafwerking etc.

Materiaal
Behalve de zettingen komen regelmatig ernstige materiaalgebreken voor aan constructieve elementen. 
Vloerbeschot en zandcementvloeren vertonen vrijwel algemeen aantastingen.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten doen zich voor in dimensionering, detaillering, materiaalkeuze
etc. Genoemde fouten kunnen leiden tot gebruiksongemak of snelle slijtage van vloerbedekkingen.
Problemen worden veroorzaakt door te hoge chloridenconcentraties in trap en hellingbaanconstructies die 
zijn blootgesteld aan vochtbelasting (bijvoorbeeld begane grondvloeren).

Conditie	6:	zeer	slecht

Algemeen
Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
 
ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijvingen	Leuningen/balustrades	binnen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade binnen incidenteel tot plaatselijk. Er is geen sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval van 
vluchten.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade binnen. Er is geen sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval van vluchten.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade binnen aanzienlijk. Er is geen sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval van vluchten.
  
Conditie	5:	slecht
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Werking/constructief
Het hekwerk/de balustrade binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.

(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brandvoortplanting en/of rookproductie van het hekwerk/de 
balustrade binnen niet langer gewaarborgd is/te groot is. Er is sprake van val- en/of doorvalgevaar in geval 
van vluchten.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het hekwerk/de balustrade binnen dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	2:	Goed

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Basiskwaliteit

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	4:	matig

Werking/constructief

Materiaal
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Basiskwaliteit

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Installatievloer

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De installatievloer voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De installatievloer voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van de installatievloer 
slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk
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Werking/constructief
De installatievloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van de installatievloer 
regelmatig.

Conditie	4:	matig
Werking/constructief
De installatievloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van de installatievloer 
aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De installatievloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brandvoortplanting en/of rookproductie van de installatievloer niet 
langer gewaarborgd is/te groot is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de installatievloer dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/	constructief

Materiaal

Basiskwaliteit
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	4:	matig

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	5:	Slecht

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	6	:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING	:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dilatatie	elastische	voeg	binnenvloer

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenvloer voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
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Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenvloer voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit 
element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenvloer slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenvloer regelmatig.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenvloer aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
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 Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenvloer niet langer gewaarborgd is/te groot is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dilatatie/elastische voeg in de binnenvloer dat deze niet meer te 
classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief:
Lekkages, vochtdoorslag en dergelijke gebreken van voegen in de scheiding van aangrenzende ruimten/
elementen, mogen niet voorkomen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken zoals onthechting en verstening, doen zich niet voor. Het elastisch, plastisch 
gedrag van de kit is optimaal. Beginnende stofaanslag en incidenteel geringe beschadigingen (afdrukken) 
treden op.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze en -detaillering zijn afgestemd op de te 
verwachten belasting. Het werk is recht en strak uitgevoegd. Waar nodig of voorgeschreven is er gepri-
meerd. Vloerdelen zijn allemaal recht en strak.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief:
Lekkages, vochtdoorslag en dergelijke gebreken van voegen in de scheiding van aangrenzende ruimten/
elementen, mogen niet voorkomen.

Materiaalintrinsiek
Incidenteel manifesteert zich een ernstig defect zoals uitgepeuterd kitwerk, onthechting en scheurvorming. 
Serieuze gebreken, waaronder barstvorming en verstening (beginstadium), treden op. De hechting van 
kitwerk op (zanderige) steenachtige ondergronden is beperkt. De hechting neigt er vooral toe “aan te 
kleven” en is met een klein beetje (vinger)druk op de kitvoeg tamelijk gemakkelijk te verbreken. Vervuiling 
doet zich voor door stof en zand.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is goed. Het werk is wat minder recht en strak uitgevoerd. Lichte besmetting van 
omliggend werk wordt aangetroffen. Incidenteel komen kleine afwijkingen in de detaillering van de 
kitmassa voor. Materiaalkeuze en detaillering zijn afgestemd op de te verwachte belasting. Waar nodig of 
voorgeschreven is er geprimeerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief:
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag in de scheidingen tussen aangrenzende ruimten/elementen 
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doen zich niet voor. Zeer incidenteel komt lekkage voor in (horizontale) kitvoegen.
M
ateriaal
Plaatselijk worden ernstige defecten, zoals onthechting en scheurvorming aangetroffen. Ontwikkeling van 
verstening en verharding in de toplagen is zichtbaar. Het dieper gelegen kitwerk bezit nog de oorspronke-
lijke kwaliteit. De hechting van kitvoegen op (zanderige) steenachtige ondergronden is zeer beperkt: de kit 
zit meer in de voeg geklemd dan dat deze aan de vloerdelen is gehecht. Het oppervlak is zichtbaar vervuild 
door ingewaaid zand of stof.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Vloerdelen zijn, waar dat nodig of voorgeschreven is, niet voorbehandeld. Het werk is 
niet erg recht en strak uitgevoerd. Zichtbare migratie van oplosmiddel in omliggend werk (bij slechte 
kitkwaliteit) treedt op. De afstemming van kitvoegbreedte op kitvoegdiepte is enigszins aan de krappe kant.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief:
Incidenteel doen zich lekkages en tochtklachten voor of hebben zich reeds voorgedaan. Deze zijn veroor-
zaakt door kitwerk in scheidingen van aangrenzende ruimten/elementen. Incidenteel tot plaatselijk worden 
lekkages aangetroffen in (horizontale) kitvoegen.

Materiaalintrinsiek
Plaatselijk tot regelmatig doen zich ernstige gebreken, waaronder onthechting en scheurvorming, voor. 
Verstening en verharding hebben zich in de diepte van de voeg ontwikkeld. De oorspronkelijke kwaliteit en 
eigenschappen zijn vrijwel verdwenen. De hechting van kit op (zanderige) steenachtige oppervlakten begint 
kieren te vertonen.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten komen voor: de kitmassa heeft te weinig diepte ten opzichte van 
de breedte. De aanhechting van de kit is slecht (op meer dan twee vlakken, keuze van de kit in relatie tot de 
te verwachte belasting). Plastische kit is gebruikt in plaats van elastische kit, er is een te smalle kitvoeg. 
Kitten kunnen van een slechte kwaliteit zijn. Denk vooral aan sterk migrerende butyleenkitten.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief:
Incidenteel tot plaatselijk doen zich lekkages en tochtproblemen voor of hebben zich reeds voorgedaan in 
scheidingen van aangrenzende ruimten/elementen. Lekkages in (horizontale) kitvoegen worden plaatselijk 
tot regelmatig aangetroffen.

Materiaal
Regelmatig doen zich ernstige gebreken zoals onthechting, scheurvorming en ontbrekende delen voor. De 
kitmassa is vaak volledig versteend en zit op veel plaatsen min of meer los in de voeg.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten kan de kit vrijwel onmogelijk nog functioneren. De combinatie 
van verkeerde kitkwaliteit en verkeerde verhouding van de kitmassa is hiervan een voorbeeld. Ook gebeurt 
het dat kit op oneigenlijke wijze is toegepast in zeer brede voegen (40 mm en meer), waar in feite andere 
materialen gekozen hadden moeten worden.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
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• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	met	vaste	afwerklaag	binnenvloer

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De vaste afwerklaag van de binnenvloer voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De vaste afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de vaste afwerklaag van) de binnenvloer slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De vaste afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de vaste afwerklaag van) de binnenvloer regelmatig.
 
Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
De vaste afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de vaste afwerklaag van) de binnenvloer aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De vaste afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de vaste afwerklaag van) de binnenvloer niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de vaste afwerklaag van de binnenvloer dat deze niet meer te classificeren 
is onder conditie 5.
 
ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
In het algemeen vertoont het oppervlak geen noemenswaardige vervuiling, vlekken of verkleuring. Het 
geheel ziet er egaal uit (kleuren, structuur etc.).

Materiaal
Ernstige gebreken aan de vloerafwerking, veroorzaakt door veroudering en gebruik, worden niet 
aangetroffen.
(Denk aan loszittende delen, vergruizing ondervloeren, slijtage plekken). Incidenteel doen zich gebreken 
voor, zoals krassen en mechanische beschadigingen. Deze hebben echter andere oorzaken.
Ondergeschikte en in omvang zeer beperkte problemen komen voor aan het voegwerk van tegelvloeren
(bijvoorbeeld uitgespoelde delen).

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Het soort vloerafwerking en de kwaliteit ervan, evenals de 
ondervloeren zijn goed afgestemd op de gebruiksbelasting. Kleine gebreken doen zich voor, zoals relatief 
brede voegen tussen de tegels, minder
goede tegelverdeling en licht onvlakke vloer (niet hinderlijk in het gebruik). Zeer incidenteel worden weinig 
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opvallende, kleine reparatieplekken aangetroffen.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Looppatronen 
beginnen zich af te tekenen (door slijtage, krassen etc.). De nieuwbouwglans,
“het mooie “, is er zichtbaar af. Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige 
vlekvorming, vervuiling, etc. of door plaatselijk aangetroffen esthetische gebreken, die een tamelijk 
vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken aan de vloerafwerking, ontstaan door gebruik en veroudering, komen 
incidenteel voor (loszittende delen, slijtageplekken). Incidenteel worden ook problemen aangetroffen door 
het vergruizen van ondervloeren. Onderdelen, zoals vloerplinten, vertonen soms gebreken die een tamelijk 
vergevorderd stadium hebben bereikt. Voegwerk ontbreekt plaatselijk of is uitgespoeld. Incidenteel komt in 
tegelvloeren een scheur voor.

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Vloerafwerkingen en ondervloeren zijn, voor wat soort en kwaliteit 
betreft,redelijk goed afgestemd op gebruiksbelasting. Esthetische gebreken in de uitvoering zijn 
waarneembaar.
Bijvoorbeeld: een licht voelbaar onvlakke vloer, plaatselijk zichtbaar schotelende tegels en een slechte 
tegel- en baanverdeling. Incidenteel tot plaatselijk worden reparaties aangetroffen die, qua kleur, materiaal, 
structuur etc., enigszins tegen de omgeving afsteken.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar zichtbaar doorzettende vervuiling, waasvorming etc.
Mogelijk is dit gevolg van resten van reinigingsproducten. Waar verkeersstromen en intensief gebruikte 
plaatsen voorkomen, beginnen, vervuiling, slijtage etc. zich zichtbaar af te tekenen. Het
egale nieuwbouw uiterlijk is zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk 
verstoord door ernstige vlekken, vervuiling etc. Plaatselijk tot regelmatig gebeurt dit door esthetische 
gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, slijtageplekken) doen zich plaatselijk voor. Incidenteel 
wordt bij steenachtige afwerkvloeren (tegels etc.) beginnende, komvormige uitslijting
aangetroffen. Voegwerken vertonen regelmatig serieuze gebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. De hechting van vloerafwerkingen aan ondergrond is soms niet optimaal (bijvoorbeeld 
door een minder goede voorbehandeling). De samenstelling van, onder andere, cementvloeren kan te 
schraal zijn, waardoor lichte vergruizing optreedt. Plaatselijk komen reparatiestukken voor, die door
kleurverschillen etc. zichtbaar afsteken.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen zichtbare vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Waar verkeersstro-
men en intensief gebruikte plaatsen voorkomen tekenen vervuiling, slijtage etc. zichzichtbaar af. 
Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door esthetische gebreken, die een 
vergevorderd stadium hebben bereikt.
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Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, slijtageplekken) worden
plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. Incidenteel tot plaatselijk zijn, daar waar loszittende delen voorkomen, 
gedeeltes van de vloerafwerking spontaan uitgesprongen en verdwenen. Incidenteel doet zich bij steenachtige 
vloerafwerkingen zichtbaar komvormige uitsluiting voor.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten worden aangetroffen in keuze en uitvoering van het materiaal en in de 
materiaalsamenstelling. Hierdoor is de samenhang van materialen en/of hechting aan de ondergrond matig. 
Regelmatig komen reparatieplekken voor, die door kleur, materiaal, textuurverschillen etc. zichtbaar tegen de 
omgeving afsteken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen sterk vervuiling, verkleuring etc. Bij verkeersstromen en intensief gebruikte 
plaatsen tekenen vervuiling, slijtage etc. zich sterk af. Plaatselijk tot regelmatig worden esthetische gebreken 
aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanisch beschadigde delen, slijtageplekken) doen zich meer 
dan regelmatig voor. Plaatselijk zijn stukken van de vloerafwerking geheel verdwenen door slijtage, veroudering 
etc.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten komen voor in uitvoering, samenstelling van materialen etc.
Hierdoor is de samenhang van de materialen en/of de hechting aan de ondergrond uiterst minimaal.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
 
ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	met	losse	afwerklaag	binnenvloer

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend
Werking/constructief
De losse afwerklaag van de binnenvloer voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)Beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De losse afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van (de losse afwerklaag 
van) de binnenvloer slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De losse afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
  
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van (de losse afwerklaag 
van) de binnenvloer regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De losse afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)Beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van (de losse afwerklaag 
van) de binnenvloer aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De losse afwerklaag van de binnenvloer voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
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(oppervlakte)Beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.

Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brandvoortplanting en/of rookproductie van (de losse afwerklaag 
van) de binnenvloer te groot is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de losse afwerklaag van de binnenvloer dat deze niet meer te classificeren 
is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructie
In het algemeen vertoont het oppervlak geen noemenswaardige vervuiling, vlekken of verkleuring. Geplette 
of ingelopen delen van vloerbedekkingen komen incidenteel voor. Het geheel ziet er egaal uit (kleuren, 
structuur etc.).

Materiaal
Ernstige gebreken aan de vloerafwerking, veroorzaakt door veroudering en gebruik, worden niet 
aangetroffen.
(Denk aan loszittende delen, vergruizing ondervloeren, slijtage plekken en ingeponste stoelpoten). 
Incidenteel doen zich gebreken voor, zoals krassen en mechanische beschadigingen. Deze hebben echter 
andere oorzaken.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Het soort vloerafwerking en de kwaliteit ervan, evenals de 
ondervloeren zijn goed afgestemd op de gebruiksbelasting. Kleine gebreken doen zich voor, zoals verkeerde 
poolrichting van tapijten, incidenteel te krap afgesneden tapijten. Zeer incidenteel worden weinig
opvallende, kleine reparatieplekken aangetroffen.

Conditie	2:	goed

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Looppatronen 
beginnen zich af te tekenen (door pletten van vloerbedekking, slijtage, krassen etc.). De nieuwbouwglans, 
“het mooie “, is er zichtbaar af. Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige 
vlekvorming, vervuiling, brandplekken etc. of door plaatselijk aangetroffen esthetische gebreken, die een 
tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken aan de vloerafwerking, ontstaan door gebruik en veroudering, komen 
incidenteel voor (loszittende delen, ingeponste stoelpoten, slijtageplekken). Incidenteel worden ook 
problemen aangetroffen door het vergruizen van ondervloeren. Onderdelen, zoals vloerplinten, vertonen 
soms gebreken die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt. Bij snijranden van tapijten is enige 
rafeling zichtbaar. Vloerbedekkingen vertonen door uitlopen beginnende plooivorming.

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Vloerafwerkingen en ondervloeren zijn, voor wat soort en kwaliteit betreft, 
redelijk goed afgestemd op gebruiksbelasting. Esthetische gebreken in de uitvoering zijn waarneembaar.
Bijvoorbeeld: een licht voelbaar onvlakke vloer. Incidenteel tot plaatselijk worden reparaties aangetroffen 
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die, qua kleur, materiaal,
structuur etc., enigszins tegen de omgeving afsteken.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar zichtbaar doorzettende vervuiling, waasvorming etc.
Mogelijk is dit gevolg van resten van reinigingsproducten. Waar verkeersstromen en intensief gebruikte 
plaatsen voorkomen, beginnen geplette delen, vervuiling, slijtage etc. zich zichtbaar af te tekenen. Het 
egale nieuwbouw uiterlijk is zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk
verstoord door ernstige vlekken, vervuiling, brandplekken etc.. Plaatselijk tot regelmatig gebeurt dit door 
esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ingeponste stoelpoten en slijtageplekken) doen zich 
plaatselijk voor. Zeer incidenteel zijn bij vloerbedekkingen kleine plekken tot op de rug doorgesleten.
Vloerbedekkingen vertonen bij uitgelopen plooien zichtbaar slijtage. 

Basiskwaliteit
Het werk is matig. De hechting van vloerafwerkingen aan ondergrond is soms niet optimaal (bijvoorbeeld 
door een minder goede voorbehandeling). De samenstelling van, onder andere, cementvloeren kan te 
schraal zijn, waardoor lichte vergruizing optreedt. Plaatselijk komen reparatiestukken voor, die door
kleurverschillen etc. zichtbaar afsteken.

Conditie	4:	matig

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen zichtbare vervuiling, verkleuring, waasvorming etc. Waar verkeersstro-
men en intensief gebruikte plaatsen voorkomen tekenen geplette delen, vervuiling, slijtage etc. zich
zichtbaar af. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door esthetische gebreken,
die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, in- en doorgeponste stoelpoten, slijtageplekken) worden
plaatselijk tot regelmatig aangetroffen. Incidenteel tot plaatselijk zijn, daar waar loszittende delen
voorkomen, gedeeltes van de vloerafwerking spontaan uitgesprongen en verdwenen. Tapijten zijn soms
door slijtage, afrafeling etc. plaatselijk volledig (tot op de rug) kaal. Incidenteel doet zich bij steenachtige
vloerafwerkingen zichtbaar komvormige uitsluiting voor.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten worden aangetroffen in keuze en uitvoering van het materiaal en
in de materiaalsamenstelling. Hierdoor is de samenhang van materialen en/of hechting aan de ondergrond
matig. Regelmatig komen reparatieplekken voor, die door kleur, materiaal, textuurverschillen etc. zichtbaar
tegen de omgeving afsteken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructie
Het oppervlak vertoont algemeen sterk vervuiling, verkleuring etc. Bij verkeersstromen en intensief
gebruikte plaatsen tekenen geplette delen, vervuiling, slijtage etc. zich sterk af. Plaatselijk tot regelmatig
worden esthetische gebreken aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanisch beschadigde delen, slijtageplekken) doen zich
meer dan regelmatig voor. Plaatselijk zijn stukken van de vloerbedekking en vloerafwerking geheel
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verdwenen door slijtage, veroudering etc.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten komen voor in uitvoering, samenstelling van materialen etc.
Hierdoor is de samenhang van de materialen en/of de hechting aan de ondergrond uiterst minimaal.

Conditie	6:	zeer	slecht
Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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3.9 Scheiding wanden

1.	 Overzicht	van	de	elementen
 
Constructie
 Binnenwanden (222100)
 Skeletdeel binnen (281200)
 Separatiewand – inbouw (381000)
 
Uitrusting
 Ladders en klimijzers binnen (240300)
 
Afwerking
 Afwerklaag binnenwanden (421100)
 Bekleding binnenwanden (421200)
 Dilatatie- / elastische voeg binnenwand (421400)
  
2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening
 
Constructie

Binnenwanden
Bedoeld worden alle scheidende wandconstructies, al dan niet met een dragende functie.

Skeletdeel	binnen
Bedoeld worden alle balk- en kolomvormige constructies als onderdeel van een skelet / draagconstructie 
van beton, staal, ijzer (smidswerk), aluminium, (gelamineerd) hout, (natuur-) steen of gelaagd glas.
Bevestigingsmiddelen, oplegvilten, schoenen, e.d. worden tot het skelet gerekend.

Separatiewand	–	inbouw
Bedoeld worden alle soorten elementen waaruit een wand opgebouwd kan zijn zonder dragende functie. 
Tevens worden bedoeld systeemwanden opgebouwd uit stijl- en regelwerk (ongeacht materiaal) met een 
beplating en worden verplaatsbare wandconstructies (vouwwanden, schuifwanden, e.d.).
 
Uitrusting

Ladders	en	klimijzers	binnen
Bedoeld worden aan een gebouw verbonden constructies voor verticaal verkeer welke zich in een object 
bevinden.Voorbeelden: vlizotrap, ladders en klimijzers.

Afwerking

Afwerklaag	binnenwanden
Betreft afwerklagen op wand- / kolomconstructies en separatiewanden. Bedoeld worden alle vormen van 
voegwerk (cementgebonden, kalkgebonden, platvol, geborsteld, gesneden, knipvoeg, e.d.); pleisterwerk 
(mineraal, kunstharsgebonden, spuitpleister, e.d.); sierpleisterwerk; e.d.
Bekleding	binnenwanden
Bedoeld worden beplatingen, betimmeringen (zoals pilasters inclusief kapiteel, lijstwerk, bedstedes, 
kastenwand en liturgische nissen) en bekledingen. Ook worden bedoeld wandbekleding in de vorm van 
lambrisering . 
Materialen kunnen zijn hout, kunststof, metaal, kunststeen, natuursteen, hardsteen, keramisch tegelmate-
riaal zoals keramische tegels, terra cotta, emaille aardewerk, geglazuurde tegels,  witjes, figuratieve 
(beschilderde) tegelplateaus,  (beschilderde) behangwerken, (imitatie) goudleer, papier handbedrukt/
gestempeld (incl betengeling), industrieel 19e eeuws (incl betengeling/direct op wand) of modern (incl 
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betengeling/direct op wand), textiel (incl betengeling) handbedrukt/geweven/gestempeld of industrieel/
modern, beschilderd linnen.

						 				
Wand	bekleding	en	lambrisering	met	beschermlaag		 Houtsnijwerk	
van	imitatiemarmer	van	historische	waarde*		

in	paleis	het	Loo	

Dilatatie	/	elastische	voeg	binnenwand
Bedoeld worden alle soorten van voegafdichtingen op basis van elastische, plastische en / of plastisch-elas-
tische kitten in één of meer componentachtige uitvoering. Tevens worden bedoeld alle voegafdichtingen 
anders dan van kit waaronder rubberprofielen, metalen, e.d.
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3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie*

Binnenwanden en 
separatiewand-inbouw 

-inbouw vlakvol in m2, 
gecorrigeerd voor wandopeningen. 

Indien het kozijnwerk een geïntegreerd 
onderdeel vormt met de wandconstruc-
tie (systeemwanden) wordt de 
hoeveelheid niet gecorrigeerd.
Dikte, neggekanten bij kozijnwerken e.d. 
kleiner dan 15 cm worden niet mee 
gemeten. Grotere neggekanten worden 
vlakvol mee gemeten. Gemeten wordt 
het werkelijke wandoppervlak; 
doorstekende muren boven eventueel 
toegepaste verlaagde plafonds worden 
mee gemeten.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op: 
Met het oog op de toepassing voor verschillende doeleinden, 
dienen er meervoudige inventarisatie en inspectieregels te worden 
opgenomen, bijvoorbeeld uit het oogpunt Monumentale karakter, 
Thermische isolatie, Beveiligingsbeglazing, Brandveiligheid
* Wand al dan niet dragend
* De wandopbouw;
* Soort wandafwerking; 
* Toegepaste beschermlaag zoals was-/olielaag op hout of glazuur 

op steen. Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO wandconstructie (indien bekend);
*  Van historische waarde
*  Nog in gebruik

Skeletdeel binnen De profieluitslag van balken en 
kolommen in m2.

Doorstekende kolommen boven 
eventuele toegepaste verlaagde 
plafonds worden mee gemeten.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste beschermlaag zoals zinklagen, (op stalen skeletdelen 

of was-/olielaag op hout);
* Conserveringen, soort lijmverbindingen (houten skeletdelen);
* Eventueel profielstaal in betonconstructies;
* Eventueel profilering kolommen;

Ladders en klimijzers binnen Stuks Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Toegepaste beschermlaag
* Kwaliteit van eventuele zinklagen;

Afwerklaag en bekleding 
binnenwanden

Platvol zichtvlak in m2, gecorrigeerd 
voor wandopeningen. 
 
Profileringen niet opgenomen.
 
Overgesausd behang e.d. wordt gezien 
als schilderwerk en niet meer als 
behangwerk in geval het vervolgonder-
houd uit schilderwerk zal bestaan. Bij 
vervolgonderhoud bestaande uit het 
aanbrengen van nieuw behang, wordt 
gesausd behangwerk opgenomen 
onder behangwerken.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Soort wandbekleding; 
* Toegepaste beschermlaag zoals was-/olielaag op hout of 

vernislaag op goudleer;
* Uitvoering voegwerk;
* Mogelijk toegepaste ornamenten of reliëfs,
* Imitatie
* Behangconstructie (zoals betengeling of plaatmateriaal)
* Aanwezige vochtbronnen in de omgeving (igv papier)
* Hechtmiddel met ondergrond, zoals lijm, spijkers igv papier
* Decoratieve  afwerking, behangsels en/of beschilderingen met 

watergedragen verf, oliegedragen verf, oplosmiddelgedragen 
verf, fresco, secco, tadelakt, decoratieve technieken (marmering, 
stempelen)

* Bijzondere plinten, zoals  holle plint met buis tbv centrale 
stofzuiginstallatie

* Specificatie van gebruikte materialen (bij bedstedes is het 
gebruikelijk om zowel buiten als binnenzijde af te werken – schil-
derwerk/betimmering)

*  van historische waarde
*  nog in gebruik

Dilatatie / elastische voeg 
binnenwand

m1.
Voegen worden getotaliseerd ongeacht 
afmeting

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Nadere toelichting van de functie bijvoorbeeld: gebouwdilatatie, 

elementvoegafdichting, e.d.
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4.  Relevante inspectiepunten

BRAND:
Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	constructies(wanden,	skeletdelen,	etc.)
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van sterkte bij brand:
• Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van een bouwconstructie die leidt tot het onbruikbaar 

worden van een rookvrije vluchtroute
• Brandwerendheid met betrekking tot bezwijken hoofddraagconstructie

Praktische	aspecten:
• Permanente vuurbelasting van het bouwwerk
• Hoogte van vloer bovenste verblijfsgebied
• Hoofddraagconstructies van beton, baksteen of hout zijn bijna alleen te beoordelen op basis van 

sterkteberekeningen
• Bescherming van staalconstructies is bijna altijd nodig voor brandwerendheid op bezwijken > 30 

minuten
• Kwetsbaarheid voor beschadiging van bepaalde typen bescherming (bijv. opschuimende coating)
• Testrapporten en classificatiedocumenten m.b.t. de brandwerendheid van bezwijken van constructieon-

derdelen en de aanduiding wat tot de hoofddraagconstructie behoort

Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	afwerklagen:
•  Testrapporten, classificatiedocumenten en/of productinformatie van de aanwezige 

constructieonderdelen.
•  Samenstelling en wijze van bevestiging van de constructieonderdelen en ondergrond.

Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	rookontwikkeling	van	afwerklagen:
•  Testrapporten, classificatiedocumenten en/of productinformatie van de aanwezige 

constructieonderdelen.
•  Samenstellingen van de constructieonderdelen.

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Opleggingen / verbindingen.
• Stabiliteit van de wand - of skelet/kolom constructie;
•  Vervormingen van de constructie

•  Verankering ladders en klimijzers in draagconstructies. Ook de onderlingen verbindingen
•  Corrosie
•  Vervormingen van de constructie

• Aansluitingen op vloer- en plafondaansluitingen;
• Aansluitingen op haaksstaande wandconstructies/betengenling (igv textiel en papier).
• Hoekaansluitingen diverse wand;

• Vlakheid afwerklagen;
• Hechting op ondergrond/staat van lijm (ig van papier (maché) direct op de wand.

• stabiliteit betengeling (van textiel en papier (maché))
• verkleuring (van textiel, papier (maché) en (imitatie) goudleer)

• controle op deformatie en krimp (van textiel, papier (maché) en (imitatie) goudleer)
• staat van de naden (van textiel)
• scheuren, beschadigingen, slijtage (van papier)
• relatieve vochtigheid en temperatuur van de ruimte (van textiel, papier (maché) en (imitatie) goudleer)
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• aanwezigheid van vocht/vochtbronnen/tocht in de omgeving (van papier (maché) en (imitatie) goudleer)
• vochtigheid aan onderzijde (van textiel)
• positie goudleer t.o.v. moderne verwarming

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
 
5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Sterkteberekeningen van de constructie tonen aan dat de binnenwand/ het skeletdeel binnen in geval van 
brand voortijdig bezwijkt.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 
en/of beplating van de constructie van de binnenwand/ het skeletdeel binnen kan niet worden aange-
toond dat de constructie niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de constructie van de 
binnenwand/ het skeletdeel binnen is de geldigheid verlopen.

• Het in de binnenwand/ het skeletdeel binnen toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de 
constructie voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De binnenwand/ het skeletdeel binnen vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (De constructie en/of de 
brandwerende coating en/of beplating van de constructie is beschadigd/ aangetast).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Het element bezwijkt voortijdig in geval van brand.

Serieuze	gebreken

• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat de constructie van 
de binnenwand/ het skeletdeel binnen niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• De afwerklaag/ bekleding/ dilatatie- / elastische voeg binnenwand/ het skeletdeel binnen/ de separatie-
wand inbouw vertoont (oppervlakte)beschadigingen.(In het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/
of openingen), waardoor de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplan-
ting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in de afwerklaag/ bekleding/ 
dilatatie- / elastische voeg binnenwand/ het skeletdeel binnen/ de separatiewand inbouw toegepaste 
materialen kan niet worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD*, brandvoortplanting en/of 
rookproductie voldoen aan de geldende eisen.

• Van het certificaat van de in de afwerklaag/ bekleding/ dilatatie- / elastische voeg binnenwand/ het 
skeletdeel binnen/ de separatiewand inbouw toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, waardoor 
de vereiste WBDBO/WRD* waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /
rookproductie groter is dan toegestaan.

• Het in de afwerklaag/ bekleding/ dilatatie- / elastische voeg binnenwand/ het skeletdeel binnen/ de 
separatiewand inbouw toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de vereiste WBDBO/WRD* 
waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• Het skeletdeel binnen/ de binnenwand bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/ rookproductie van het element is groter dan toegestaan.
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Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Vocht, optrekkend in vooral dragende gemetselde binnenwanden / kelders: intensiteit eindstadium
• Zoutuitslag als gevolg van optrekkend vocht: intensiteit eindstadium
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Vocht, doorslaand: intensiteit eindstadium
• Lekkage: intensiteit eindstadium
• Ventilatie onvoldoende van buitenplafonds: intensiteit eindstadium
• vochtplekken/schimmelplekken achter bekleding door lekkage/slechte ventilatie/verstopping
• vochtplekken en schimmel (van papier, textiel en goudleer)
• leksporen (van papier, textiel en goudleer)

Constructief	primair
• Scheuren constructief als gevolg van funderingszettingen, thermische werking van aansluitende 

constructieonderdelen: intensiteit eindstadium
• Verankering, manco
• Verzakking constructief
• Wapening, manco 
• Zichtbare zettingscheuren in bovenbouw: intensiteit eindstadium
• Ophanging onvoldoende: intensiteit eindstadium
• Loszittend, onsamenhangend: intensiteit eindstadium
• Loslaten van betengeling aan achterwand (van papier, textiel en goudleer)
• Stijfheid, stabiliteit onvoldoende

Materiaalintrinsiek
• Ongedierte in hout: intensiteit eindstadium
• Carbonatatie: intensiteit eindstadium
• Corrosie
• Houtrot: intensiteit eindstadium
• Ongedierte in houten constructies: intensiteit eindstadium
• Chlorideschade / roestdoorslag
• Breuk: intensiteit eindstadium 
• Delaminatie: intensiteit eindstadium 
• Filiformcorrosie en putcorrosie bij aluminium afwerking
• Onthechting van ondergrond: intensiteit eindstadium 
• Scheuren: intensiteit eindstadium
• Vochtschade, materiaal uitgezakt: intensiteit eindstadium
• stukken natuursteen zijn afgebroken of gebarsten

Basiskwaliteit	
• Koudebrug binnenwand bij aansluiting gevelvlak: intensiteit eindstadium
• Losgescheurde reparaties

Serieuze	gebreken

Constructief	secundair
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• Deformatie, scheefstand
• Doorbuiging
• Openstaande verbindingen, vooral bij kelderwanden en keermuren: intensiteit eindstadium
• Scheuren niet constructief, door thermische werking, zetting e.d.: intensiteit eindstadium
• Verzakking niet constructief, ook zetting
• Ontbrekende (onder)delen: intensiteit eindstadium
• Hechting/constructie van natuurstenen platenl laat los/is wankel

Materiaaloppervlak
• Afbrokkelen, afboeren: intensiteit eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Erosie, verwering, verzanding
• Losliggende afwerking: intensiteit eindstadium
• Slijtage
• Stijfheid, stabiliteit onvoldoende 

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Aantasting afwerklaag
• Dilatatie niet intact
• Materiaaltoepassing foutief
• Deformatie, doorhangen (van papier, textiel en goudleer)
• Loslaten van papier en textiel aan betengeling
• Oppervlaktebeschadiging, scheuren, krassen, deuken, afschilfering (van papier, textiel, goudleer en 

haardplaats/schouw)
• Craquelé door krimp/uitzet van goudleer
• Kieren/loslaten van ondergrond van papierstuc ornamenten
• Doorroesten van nagelkopjes (van papier en textiel)
• Opgedroogde vochtkringen, deformatie, verkleuring (van papier en textiel)

Geringe	gebreken

Onderhoud
• Bevestiging van schroeven/spijkers/allerhande ophangmaterialen (t.b.v. schilderijen e.d.) dóór behang/

Imitatiestuc (van papier, textiel en goudleer)

Afwerking
• Graffiti, bekladding
• Vuil, aanslag, verkleuring door lichtinwerking (van papier, textiel, goudleer en natuursteen)
• Oppervlaktevuil, (papier)

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bevestiging secundair, manco
• verkeerd uitgevoerde restauraties/herstellingen (van papier, textiel en goudleer)

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	binnenwanden

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend
 
Werking/constructief
De binnenwand voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de binnenwand voldoende sterkte bezit.
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De binnenwand voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de binnenwand voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) binnenwand slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de binnenwand voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) binnenwand regelmatig.
  
Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
De binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van de binnenwand voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) binnenwand aanzienlijk. 
  
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de binnenwand onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van de (constructie van de) binnenwand niet langer gewaarborgd is/te groot is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht
Een zodanig slechte toestand van de binnenwand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.  

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken zoals vochtoptrek en schimmelvorming door koudebrugeffecten (bijvoorbeeld waar binnenwan-
den aansluiten op gevels) mogen niet voorkomen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken, vooral diverse soorten scheuren, mogen niet worden aangetroffen. Alleen 
geringe krimpscheuren doen zich incidenteel voor. Zeer incidenteel manifesteert zich het begin van 
mechanische beschadigingen. Niet afgewerkte wandvlakken vertonen soms beginnende vervuiling.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Gebreken zoals vochtoptrek en schimmelvorming door koudebrugeffecten (bijvoorbeeld waar binnenwan-
den op gevels aansluiten) mogen niet voorkomen.
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Materiaal
Incidenteel kan een serieus defect, zoals scheurvorming door funderingszettingen, worden aangetroffen. 
Scheurvorming beperkt zich tot zichtbare aftekening in het wandvlak. Losstaande stukken wand worden 
niet aangetroffen. Niet afgewerkte wandvlakken vertonen zichtbaar vervuiling.

Basiskwaliteit
Het werk is in totaliteit goed. Incidenteel zijn herstellingen als vervangend metselwerk en betonreparaties 
(o.a. herstel van onvolkomenheden bij de nieuwbouw) uitgevoerd. Metselwerk vertoont kleine esthetische 
onvolkomenheden. Bijvoorbeeld verlopende steenverbanden en minder zorgvuldig gedetailleerde 
aansluiting van wanden op vloeren.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Vochtoptrek of schimmelvorming door koudebrugeffecten komen incidenteel voor. Incidenteel komt een 
loszittende verbinding voor bij ladderconstructies.

Materiaal
Plaatselijk doen zich wijkende scheuren voor. Deze zijn het gevolg van onder andere: funderingszettingen, 
thermische werking van aansluitende constructiedelen en vervorming door onvoldoende stijve lateicon-
structies. Incidenteel heeft dit geresulteerd in stukken metselwerk die het verband met omliggend 
metselwerk duidelijk verloren hebben.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk door onder meer slordigheden in de uitvoering, ongunstige ontwerpcondities, 
plaatselijk slechte samenhang van metselwerk en grindnesten in betonconstructies. Plaatselijk worden 
opgehakte, niet adequaat (oorzaak niet weggenomen) gerepareerde scheuren aangetroffen. Ook doen zich 
plaatselijk muurvlakken voor die tegen vochtoptrek geïnjecteerd zijn.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Vochtoptrek of schimmelvorming door koudebrug-effecten komen plaatselijk voor.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig doet zich ernstige scheurvorming door funderingszettingen voor. Deze scheurvor-
ming kan zich in wandvlakken bevinden maar ook in de aansluiting van binnenwanden op gevelconstruc-
ties. Plaatselijk is hierdoor het verband in metselwerk of betonconstructies verstoord.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in ontwerp of uitvoering heeft plaatselijk de samenhang van metsel- 
of betonwerk verstoord. (Bijvoorbeeld slechte samenstelling van de metselmortel, grote grindnesten etc.) . 
Plaatselijk is de bevestiging/ verankering van ladders en klimijzers aan d draagconstructie verstoord, of 
vertoond corrosie. 
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Conditie: 4

Omschrijving: Vochtoptrek	en	schimmelvorming

Omvang: Ernstige	gebreken	zoals	vochtoptrek	of	
schimmelvorming	komen	plaatselijk	(2-10%)	voor.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Regelmatig doen zich vochtoptrek of schimmelvorming voor, door koudebrug-effecten.

Materiaal
Regelmatig veroorzaken zettingen ernstige scheuren, vervormde of losstaande wandvlakken.
Plaatselijk dreigen hierdoor de veiligheidsmarges in de constructie door een adequaat verband tussen 
wand- en vloerconstructie, voldoende oplegging van vloeren etc. te worden overschreden.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten, die regelmatig het verband van wandconstructies of bevestiging/
verankering van ladders en klimijzers aan de draagconstructie ondermijnen, worden aangetroffen.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	skeletdeel	binnen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het skeletdeel binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel binnen voldoende sterkte bezit.
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het skeletdeel binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (constructie 
van het) skeletdeel binnen slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het skeletdeel binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (constructie 
van het) skeletdeel binnen regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het skeletdeel binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het skeletdeel binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (constructie 
van het) skeletdeel binnen aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het skeletdeel binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van het skeletdeel binnen onvoldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brandvoortplanting en/of rookproductie van de (constructie 
van het) skeletdeel binnen niet langer gewaarborgd is/te groot is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het skeletdeel binnen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Functionele gebreken mogen zich niet voordoen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken, zoals dekkingschade, scheurvorming en vervormingen en corrosie van stalen 
skeletdelen mogen niet worden aangetroffen. Wel is sprake van enige beginnende vervuiling zoals 
stofaanslag, Zeer incidenteel vertonen zich mechanische beschadigingen, waaronder afgestoten randen. 
Zeer incidenteel komt bekladding of graffiti voor.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Oppervlakken zijn, voor zover relevant, glad en strak uitge-
voerd. Er is voldoende dilatatiemogelijkheid ingebouwd om thermische werking op te vangen. 
Betondekkingen zijn afgestemd op specifieke omstandigheden.

Conditie	2:	goed

Werking/contructief
Ernstige gebreken mogen niet voorkomen.

Materiaal
Incidenteel doet zich een ernstig defect voor op plaatsen waar de dekking onvoldoende is geweest. 
Bijvoorbeeld betondekkingschade op beugels. Incidenteel worden, door thermische werking, scheuren 
veroorzaakt. Bijvoorbeeld in uitkragende vloerconstructies. De oppervlakken geeft erosieverschijnselen te 
zien. Vervuiling, onder meer door stofaanslag, geeft het oppervlak al een zichtbaar donkere kleur. 
Incidenteel tot plaatselijk is sprake van bekladding.

Basiskwaliteit
Het totale werk is goed. Dit duidt op een goed ontwerp, goede detaillering, en ook een gedegen uitvoering 
en montage. Gladde oppervlakken zijn plaatselijk onregelmatig door vervormingen van de bekisting. 
Oppervlakken vertonen een licht open structuur (luchtbelstructuur). Plaatselijk wordt een klein grindnest 
aangetroffen. Incidenteel komen (kunstharsmortel) reparatieplekken voor, die in goede toestand verkeren.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Plaatselijk kunnen zich serieuze gebreken voordoendie de stabiltiet en vormvastheid van het bouwdeel 
beïnvloeden, zonder het functioneren ervan direct aan te tasten.
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Materiaal
Plaatselijk doet zich betondekkingschade voor op beugels en verdeelwapening. Incidenteel manifesteert 
betondekkingschade zich op de hoofdwapening. Incidenteel is er ook sprake van afbrokkelende opleggin-
gen. Erosie in de vorm van losrakende grindbiggels doet zich incidenteel tot plaatselijk voor. Vervuiling 
door stofaanslag geeft het oppervlak een zichtbaar donkere kleur. Op plaatsen waar door lekkages uitloging 
van beton optreedt, kan zich kalkaanslag ontwikkelen.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. De kwaliteit van de toegepaste materialen en/of gebreken in ontwerp, detaillering en 
uitvoering speelt hierin geen rol van betekenis. Betonoppervlakken zijn sterk onregelmatig, terwijl deze 
glad en strak behoren te zijn. Betondekkingen variëren sterk. Plaatselijk kunnen deze minder dan 50% van 
de vereiste dekking zijn. Constructieve elementen, zoals balken en vloeren buigen plaatselijk meer dan 
maximaal toelaatbaar door. Dit leidt overigens niet tot zichtbare scheurvorming. Plaatselijk bevinden zich 
ook (kunstharsmortel) reparaties. Incidenteel zijn deze niet goed gesloten of is het hechtvlak ervan niet 
voorbehandeld, klinkt hol etc.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Corrosie van stalen draagconstructies kunnen plaatselijk tot regelmatig voorkomen. Incidenteel brokkelen 
grotere stukken beton (± 1 dm3) af.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig doet zich betondekkingschade op beugels of verdeelwapening voor komen. 
Incidenteel tot plaatselijk heeft deze schade zich uitgebreid tot op de hoofdwapening. Incidenteel komen 
roestvlekken voor. Erosie van het betonoppervlak, bijvoorbeeld het losraken van grindbiggels, komt meer 
dan plaatselijk voor. Vervuiling van het betonoppervlak door stof en roet, eventueel in de vorm van korsten, 
wordt aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Dit kan veroorzaakt worden door fouten in materiaalkeuzes, ontwerp en/of uitvoering. 
Betondekkingen variëren sterk. Regelmatig tot aanzienlijk is de betondekking minder dan 50% van de 
vereiste dekking. (Thermische) werking kan niet opgevangen worden. Hierdoor zijn plaatselijk onder meer 
scheuren in constructies en afbrokkelen van opleggingen te verwachten.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De bouwdelen vertonen aanzienlijke gebreken aan de constructies. Hierdoor zijn het functioneren van de 
primaire functies van het bouwdeel niet meer gewaarborgd.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig wordt betondekkingschade op de hoofdwapening aangetroffen. Het beton kan 
hierdoor plaatselijk in grote schollen afgedrukt zijn. Plaatselijk treden roestvlekken op. De oorzaak ligt 
onder meer bij binnengedrongen zeezout dat chloridenschade veroorzaakt. Sterke erosieverschijnselen en 
vervuiling worden aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten doen zich voor. Deze kunnen op meer plaatsen niet opgevangen 
worden door de constructie: ernstige scheurvorming, vervorming, beschadiging, defecten aan opleggingen 
etc. zijn het gevolg. 

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Separatiewanden-inbouw

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De separatiewand inbouw voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De separatiewand inbouw voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastge-
legd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de separatiewand inbouw slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De separatiewand inbouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de separatiewand inbouw regelmatig.
 
Conditie	4:	matig
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Werking/constructief
De separatiewand inbouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de separatiewand inbouw aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De separatiewand inbouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van de separatiewand inbouw onvoldoende 
sterkte bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de separatiewand inbouw niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de separatiewand inbouw dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:uitstekend
Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	2:	Goed
Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	3:	Redelijk
Werking/constructief

Materiaal
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Basiskwaliteit

Conditie	4:	Matig

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit	

Conditie	5:	Slecht

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	6:	Zeer	slecht.

Een zodanige toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT IN HET VOLDOEN AAN WET-EN REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	ladders	en	klimijzers	binnen

BRAND:
Vooralsnog zijn voor dit element geen condities gedefinieerd voor brand.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken van elementen, veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies, mogen geen 
afbreuk doen (of hebben gedaan) aan de functionaliteit van de elementen. Wel kunnen zich functionele 
gebreken voordoen door een (beperkte) calamiteit.

Materiaal
Ernstige en serieuze materiaalintrinsieke gebreken die ontstaan zijn door veroudering, mogen niet 
optreden. Zeer incidenteel worden lichte mechanische beschadigingen aangetroffen die niet bedreigend 
zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit vertoont het element zeer geringe 
vuilaanslag(milieu). 

Basiskwaliteit
Het werk is goed en deugdelijk door toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een gedegen 
ontwerp, detaillering en door een gedegen vakkundige uitvoering en montage. Incidenteel kan een goed 
uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen worden. Het element voldoet aan alle wet- en regelgeving 
met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Vervangende onderdelen of componenten zijn 
eenvoudig verkrijgbaar.
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Functionele gebreken treden incidenteel op. Deze gebreken mogen niet veroorzaakt zijn
door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken.

Materiaal
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
verkeren in een beginstadium. Het element vertoont al zichtbaar vuilaanslag(milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of uitvoerings-
onvolkomenheden betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties 
aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo-en 
veiligheidseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen verplichting tot aanpassing. Vervangende 
onderdelen of componenten zijn eenvoudig verkrijgbaar.

Conditie3:	redelijk

Werking/constructief
Functionele gebreken aan constructies komen incidenteel voor.
Het bedrijfsproces van de afnemer wordt door de geconstateerde gebreken niet geschaad.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in 
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element 
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag (milieu).

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in 
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor. 
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte 
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan wet- en regelgeving met betrekking tot 
milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot aanpassing.
Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar maar tegen geringe meerkosten
en/of een langere levertijd. 

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Functionele gebreken doen zich regelmatig voor. Functionele gebreken in de
vorm van onbruikbaarheid zijn in de afgelopen jaren incidenteel aangetroffen. Oorzaak:
veroudering van materialen c.q. constructieve gebreken. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering 
zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat onderdelen vrijwel volledig verdwenen zijn. Dit zijn echter geen 
onderdelen die het directe functioneren van een element bedreigen.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering zijn incidenteel al
oorzaak van functionele gebreken, zoals lekkages, of zijn dat al geweest. Het element voldoet ten dele aan
wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen. Afwijkingen zijn zodanig dat
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aanpassing op enkele punten noodzakelijk is. Vervangende onderdelen of componenten
zijn verkrijgbaar maar tegen aanzienlijke meerkosten en/of een aanzienlijke levertijd.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Functionele gebreken in de vorm van gebreken aan constructies komen regelmatig voor.

Materiaal
Ernstige gebreken aan materialen komen regelmatig voor. Incidenteel komen hierdoor functionele
gebreken voor of zijn al eerder met enige regelmaat voorgekomen. Er worden ernstige gebreken aan
materialen c.q. constructies aangetroffen die in een gevorderd stadium verkeren. Onderdelen die het
directe functioneren (werking primair) van het element beïnvloeden, vertonen zichtbare gebreken.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken zoals lekkages, of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot
aantal punten niet aan wet- en regelgeving met betrekking tot milieu-, arbo- en veiligheidseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is. Vervangende onderdelen zijn vrijwel niet meer 
verkrijgbaar. 

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zo slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
•  Niet van toepassing

INZICHT IN HET VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING:
•  Niet van toepassing

Conditieomschrijving	afwerklaag	van	binnenwand

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De bekleding/aankleding en afwerklaag van de binnenwand voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor 
dit element zijn vastgelegd in de Brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
Oppervlaktebeschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
• Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De bekleding/aankleding en afwerklaag van de binnenwand voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals 
deze voor dit element zijn vastgelegd in de Brandscan(nulmeting). 
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 Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
Oppervlaktebeschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de bekleding en afwerklaag van de binnenwand niet negatief. Aanwezige aankleding is vrijge-
houden van oppervlaktes warmer dan 900C, vormt geen druppels in geval van brand, draagt niet bij aan de 
brandontwikkeling en hangt op > 2,5 meter (in ruimten bestemd voor >50 personen).
  
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De bekleding/aankleding en afwerklaag van de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor 
dit element zijn vastgelegd in de Brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
Oppervlaktebeschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de bekleding en afwerklaag van de binnenwand. Aanwezige aankleding is vrijgehouden van 
oppervlaktes warmer dan 900C, vormt geen druppels in geval van brand, draagt niet bij aan de brandont-
wikkeling en hangt op > 2,5 meter (in ruimten bestemd voor >50 personen).
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De bekleding/aankleding en afwerklaag van de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor 
dit element zijn vastgelegd in de Brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
Oppervlaktebeschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de bekleding en afwerklaag van de binnenwand aanzienlijk. Aanwezige aankleding is vrijgehou-
den van oppervlaktes warmer dan 900C, vormt geen druppels in geval van brand, draagt niet bij aan de 
brandontwikkeling en hangt op > 2,5 meter (in ruimten bestemd voor >50 personen).

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De bekleding/aankleding en afwerklaag van de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor 
dit element zijn vastgelegd in de Brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
Oppervlaktebeschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
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Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de bekleding en afwerklaag van de binnenwand niet langer gewaarborgd is/te groot is. 
Aanwezige aankleding is niet van oppervlaktes warmer dan 900C, vormt druppels in geval van brand, draagt 
bij aan de brandontwikkeling en hangt op < 2,5 meter (in ruimten bestemd voor >50 personen).
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de bekleding/aankleding en afwerklaag van de binnewand dat deze niet 
meer te classificeren is onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het oppervlak van wandbekledingen en van afwerklagen vertoont algemeen geen noemenswaardige 
vervuiling, vlekken of verkleuring. Dit geldt ook voor de zichtvlakken.

Materiaal
Incidenteel is bij wandbekledingen sprake van een enigszins storende naadaansluiting. Het geheel ziet er 
egaal uit (kleur, structuur etc.).

Basiskwaliteit
Ernstige technische en serieuze gebreken (loszittende delen, afzanding, ontbrekende delen), veroorzaakt 
door veroudering en gebruik, komen niet voor. Incidenteel worden wel kleine gebreken, zoals krassen, 
barsten, boorgaten, mechanische beschadigingen etc., aangetroffen. Ook doen zich ondergeschikte en in 
omvang beperkte problemen voor aan het voegwerk van wandtegelwerk, van afwerkstrippen etc. Het werk 
is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden komen voor: niet geheel recht en strak 
afgesneden wandbekledingen, minder goede baan- en/of tegel verdeling, licht bobbelend oppervlak, 
beëindigingen van tegelwerk zonder specifieke randtegel, enigszins hol geplakte hoeken in de wandbekle-
ding etc. Zeer incidenteel worden weinig opvallende, kleine reparaties aangetroffen.

Conditie: 1

Omschrijving: In	het	tegelwerk	komen	geen	gebreken	
voor.

		Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring, etc. Vooral bij wandbekledingen 
beginnen zichtvlakken zich af te tekenen tegen (door meubilair etc.)
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afgeschermde vlakken. Warmtestromen, luchtbewegingen etc. beginnen zich af te tekenen, onder andere 
door afwijkende stof aanhechting in plafondhoeken en door dode hoeken. De nieuwbouwglans, “het 
mooie”, is er zichtbaar af. Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vlekvorming, 
vervuiling etc. (niveau conditie 6) en plaatselijk door esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd 
stadium hebben bereikt (niveau conditie 4).

Materiaal
Ernstige gebreken (loszittende delen van bekledingen en afwerklagen, afzanding van pleisterlagen) komen 
incidenteel voor. Glazuurlagen bij wandtegelwerk vertonen beginnende, minuscule barst- en craquelévor-
ming. Onderdelen, zoals afwerkstrips en kitnaden, vertonen soms zichtbare gebreken. Voegwerk van 
wandtegelwerk ontbreekt plaatselijk of is uitgespoeld. Incidenteel doen zich mechanische beschadigingen 
voor door stoten, langs schuren van (koffie)karren etc.

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Esthetische gebreken in de uitvoering zijn soms nadrukkelijk zichtbaar: 
loskomende behangnaden, flinke plooien in wandbekledingen, slechte baan en tegelverdeling, onregelma-
tige voegen met matige samenhang, slecht uitgevlakte ondergronden voor wandbekledingen etc. ook komt 
het voor dat lichte kleurverschillen bestaan doordat, bijvoorbeeld, wandtegels uit verschillende fabriekspar-
tijen naast elkaar geplaatst hebben. Incidenteel tot plaatselijk worden reparaties aangetroffen die, qua 
kleur, materiaal, structuur etc., enigszins bij het geheel afsteken. Door herhaald overplakken bestaan 
wandbekledingen vaak uit meer lagen.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar zichtbaar doorzettende vervuiling, verkleuring, 
nicotineaanslag etc. Zichtvlakken bij wandbekledingen tekenen zich zichtbaar af tegen andere, van daglicht 
afgestemde) vlakken. Ook warmtestromen, luchtbewegingen etc. gaan zich zichtbaar aftekenen door een 
afwijkend vervuilingspatroon bij plafondhoeken, dode hoeken etc. De egale nieuwbouwkleur c.q. het egale 
nieuwbouwuiterlijk is duidelijk verdwenen. Glazuurlagen en tegelwerken vertonen beginnende vergeling. 
Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vervuiling, vlekken etc.
(niveau conditie 6) en plaatselijk tot regelmatig door esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd 
stadium hebben bereikt (niveau conditie 4).

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, afzandig etc.) komen plaatselijk voor. Incidenteel zijn 
delen spontaan gelost of verdwenen. Glazuurlagen bij wandtegelwerk vertonen zichtbaar barst- en 
craquelévorming. Voegwerken bij wandtegelwerk vertonen regelmatig serieuze gebreken, zoals uitspoeling. 
Vochtgevoelige materialen kunnen, op vochtbelaste plaatsen, plaatselijk materiaalaantasting vertonen.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. De hechting van bekledingen en afwerklagen is door een minder goede voorbehandeling 
niet altijd optimaal. Pleisterlagen zijn soms te schraal samengesteld waardoor, onder meer, beginnende 
afzanding optreedt. Plaatselijk zijn reparaties uitgevoerd die, door kleurverschillen etc., zichtbaar tegen de 
omgeving afsteken. In het kader van herstelwerkzaamheden zijn plaatselijk diverse, op ad hoc basis 
tijdelijke bekledingen aangebracht om gebreken aan het oorspronkelijke materiaal onzichtbaar te maken. 
Deze reparaties zijn correct uitgevoerd. Ook professionelere en duurzame reparaties worden aangetroffen. 
Bijvoorbeeld een geheel aangebracht glasvlies, ingebed in een muurverfsysteem, als wapening voor een 
loszittende, afzandende pleisterlaag.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het oppervlak vertoont algemeen goed zichtbare vervuiling, verkleuring, nicotineaanslag etc.
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Zichtvlakken bij wandbekledingen steken zichtbaar af tegen andere (van daglicht afgeschermde) vlakken. 
Ook warmtestromen en luchtbewegingen worden goed zichtbaar door zeer sterke vervuiling, verkleuring en 
stofaanhechting bij plafondhoeken, dode hoeken etc. Glazuurlagen en tegelwerken vertonen zichtbaar 
vergeling. Plaatselijk kan dit algemene beeld sterk verstoord worden door esthetische gebreken, die een 
vergevorderd stadium hebben bereikt (niveau conditie 6).

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, afzanding etc.) komen plaatselijk tot regelmatig voor. 
Incidenteel tot plaatselijk zijn delen spontaan gelost en/of verdwenen.
Glazuurlagen bij wandtegelwerk vertonen zichtbaar barst- en craquelévorming. Vochtgevoelige materialen 
vertonen, op vochtbelaste plaatsen, plaatselijk tot regelmatig materiaalaantasting.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten doen zich voor in keuze, uitvoering en samenstelling van het 
materiaal. Hierdoor is de samenhang van materialen of de hechting aan de ondergrond matig. Ook worden 
regelmatig reparatieplekken aangetroffen die, door kleur, materiaal, textuurverschillen etc., zichtbaar tegen 
de omgeving afsteken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het oppervlak vertoont algemeen sterke vervuiling, verkleuring, stofaanhechting en nicotineaanslag. 
Zichtvlakken tekenen goed zichtbaar en scherp af tegen andere (door daglicht afgeschermde) vlakken. Ook 
luchtbewegingen en warmtestromen zijn zichtbaar door extra sterke vervuiling en verkleuring bij, onder 
meer, plafondhoeken. Plaatselijk tot regelmatig kunnen esthetische gebreken voorkomen, die een 
vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, afzandingen en afschilfering van pleisterlagen, materiaal-
aantasting etc.) komen meer dan regelmatig voor. Plaatselijk zijn stukken van wandbekledingen en 
afwerklagen geheel verdwenen.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten komen voor in uitvoering, samenstelling van materialen etc. 
Hierdoor is de samenhang van materialen of de hechting aan de ondergrond uiterst minimaal.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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Conditieomschrijving	bekleding	van	binnenwand

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend
Werking/constructief
De bekleding van de binnenwand voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De bekleding van de binnenwand voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. Benodigde (product)certificaten, 
classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de binnenwand slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De bekleding van de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de binnenwand regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De bekleding van de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de binnenwand aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De bekleding van de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de bekleding van) de binnenwand niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de bekleding van de binnenwand dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	2:	Goed

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	3:	Redelijk

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit
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Conditie	4:	Matig

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	5:	Slecht

Werking/constructief

Materiaal

Basiskwaliteit

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanige slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	dilatatie/elastische	voeg	binnenwand

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend
 
Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenwand voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenwand voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit 
element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
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Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenwand slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenwand regelmatig.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenwand aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in de binnenwand voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) de binnenwand niet langer gewaarborgd is/te groot is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dilatatie/elastische voeg in de binnenwand dat deze niet meer te 
classificeren is onder conditie 5.  
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ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief:
Lekkages, vochtdoorslag van voegen in de scheiding van aangrenzende ruimten/elementen en dergelijke 
gebreken, mogen niet voorkomen.

Materiaal
Ernstige en serieuze gebreken zoals onthechting en verstening, doen zich niet voor. Het elastisch, plastisch 
gedrag van de kit is optimaal. Beginnende stofaanslag en incidenteel geringe beschadigingen (afdrukken) 
treden op.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze en -detaillering zijn afgestemd op de te 
verwachten belasting. Het werk is recht en strak uitgevoegd. Waar nodig of voorgeschreven is er gepri-
meerd. Voegwanden zijn allemaal recht en strak.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief:
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag van voegen in de scheiding van aangrenzende ruimten/
elementen mogen niet worden aangetroffen.

Materiaal
Incidenteel manifesteert zich een ernstig defect zoals uitgepeuterd kitwerk, onthechting en scheurvorming. 
Serieuze gebreken, waaronder barstvorming en verstening (beginstadium), treden op. De hechting van 
kitwerk op (zanderige) steenachtige ondergronden is beperkt. De hechting neigt er vooral toe “aan te 
kleven” en is met een klein beetje (vinger)druk op de kitvoeg tamelijk gemakkelijk te verbreken. Vervuiling 
doet zich voor door stof en zand.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is goed. Het werk is wat minder recht en strak uitgevoerd. Lichte besmetting van 
omliggend werk wordt aangetroffen. Incidenteel komen kleine afwijkingen in de detaillering van de 
kitmassa voor. Materiaalkeuze en detaillering zijn afgestemd op de te verwachte belasting. Waar nodig of 
voorgeschreven is er geprimeerd.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief:
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag in de scheidingen tussen aangrenznede ruimten/elementen 
doen zich niet voor. Zeer incidenteel komt lekkage voor in (horizontale) kitvoegen tussen galerijplaten etc.

Materiaal
Plaatselijk worden ernstige defecten, zoals onthechting en scheurvorming aangetroffen. Ontwikkeling van 
verstening en verharding in de toplagen is zichtbaar. Het dieper gelegen kitwerk bezit nog de oorspronke-
lijke kwaliteit. De hechting van kitvoegen op (zanderige) steenachtige ondergronden is zeer beperkt: de kit 
zit meer in de voeg geklemd dan dat deze aan de wanden is gehecht. Het oppervlak is zichtbaar vervuild 
door ingewaaid zand of stof.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Wanden zijn, waar dat nodig of voorgeschreven is, niet voorbehandeld. Het werk is niet 
erg recht en strak uitgevoerd. Zichtbare migratie van oplosmiddel in omliggend werk (bij slechte kitkwali-
teit) treedt op. De afstemming van kitvoegbreedte op kitvoegdiepte is enigszins aan de krappe kant.
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Conditie	4:	matig

Functioneel:
Incidenteel doen zich lekkages en tochtklachten voor of hebben zich reeds voorgedaan. Deze zijn veroor-
zaakt door kitwerk in scheidingen van aangrenzende ruimten/elementen. Incidenteel tot plaatselijk worden 
lekkages aangetroffen in (horizontale) kitvoegen.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig doen zich ernstige gebreken, waaronder onthechting en scheurvorming, voor. 
Verstening en verharding hebben zich in de diepte van de voeg ontwikkeld. De oorspronkelijke kwaliteit en 
eigenschappen zijn vrijwel verdwenen. De hechting van kit op (zanderige) steenachtige oppervlakten begint 
kieren te vertonen.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten komen voor: de kitmassa heeft te weinig diepte ten opzichte van 
de breedte. De aanhechting van de kit is slecht (op meer dan twee vlakken, keuze van de kit in relatie tot de 
te verwachte belasting). Plastische kit is gebruikt in plaats van elastische kit, er is een te smalle kitvoeg. 
Kitten kunnen van een slechte kwaliteit zijn. Denk vooral aan sterk migrerende butyleenkitten.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief:
Incidenteel tot plaatselijk doen zich lekkages en tochtproblemen voor of hebben zich reeds voorgedaan in 
scheidingen van aangrenzende ruimten/elementen. Lekkages in (horizontale) kitvoegen worden plaatselijk 
tot regelmatig aangetroffen.

Materiaal
Regelmatig doen zich ernstige gebreken zoals onthechting, scheurvorming en ontbrekende delen voor. De 
kitmassa is vaak volledig versteend en zit op veel plaatsen min of meer los in de voeg.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Door structurele fouten kan de kit vrijwel onmogelijk nog functioneren. De combinatie 
van verkeerde kitkwaliteit en verkeerde verhouding van de kitmassa is hiervan een voorbeeld. Ook gebeurt 
het dat kit op oneigenlijke wijze is toegepast in zeer brede voegen (40 mm en meer), waar in feite andere 
materialen gekozen hadden moeten worden.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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3.10  Binnenwandopeningen

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Constructie
 Kozijnwerk binnen (320100)

Uitrusting
 Beglazing binnen (320500 en 320520 en 320530)
 Panelen binnen (320200)
 Deuren binnen (323000)

2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening

Bedoeld worden alle kozijnwerken en daarmee samenhangende subelementen in het interieur. Deze 
elementen grenzen met beide zijden aan het interieur.
 
Constructie

Kozijnwerk	binnen
Bedoeld wordt het geheel van kozijnwerken, niet geïntegreerd in systeemwanden, inclusief blinden aan de 
binnenzijde van buitenkozijnwerk en ramen inclusief bijbehorend hang- en sluitwerk, glaslatten, stelkozij-
nen, ongeacht de materiaaltoepassing. Deuren worden onder ‘Uitrusting’ opgenomen. Tot het kozijnwerk 
behoren niet de beglazing, panelen, stopverf,  beglazingskitten en –profielen. 

Uitrusting

Beglazing	binnen
Bedoeld worden alle vormen van beglazing toegepast als vlakvulling in kozijnwerk, inclusief stopverf, 
beglazingskitten en –profielen. Als voorbeelden kunnen gelden enkelbladig floatglas, draadglas, meerbla-
dig dubbelglas, gelaagd, gehard,brandwerend, inbraakwerend, kogelwerend, kunststof glas, melkglas, 
zonwerende, glas-in-lood of beschilderde beglazing. 

Panelen	binnen
Bedoeld worden vlakvullingen in kozijnwerk anders dan van glas of ”kunststof” glas. Dit kan zich richten op 
beplatingen hout, multiplex, kunststof volkern, metaal, vezelcement e.d. en/ of betimmeringen van 
schroten. Panelen kunnen enkelvoudig uitgevoerd zijn dan wel sandwichconstructies betreffen.

Deuren	binnen	
Bedoeld worden alle handbediende deuren, inclusief hang- en sluitwerk (zoals haken, draaiknoppen, 
espagnolets, scharnieren, geleiderails), gehengen en (niet elektrisch aangedreven) deurdrangers e.d. 
ongeacht materiaaltoepassing. Als voorbeeld kunnen gelden vlakke deuren, hardglazen deuren, tocht- en 
branddeuren, paneel of (opgeklampte) deuren van historische waarde, specifieke deuren zoals handbe-
diende schuifdeuren, celdeuren (toegepast in huizen van bewaring en penitentiaire inrichtingen), 
bedrijfsdeuren, roldeuren, overheaddeuren, tourniquets, e.d. Alle soorten elektrisch aangedreven deuren 
worden buiten beschouwing gelaten. Deze worden opgenomen bij Onderhoud - technische installaties. 
Niet bedoeld worden standaard (woningbouw) garagedeuren.
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3.	 Registratiemethode
 
Elementen van historische waarde moeten in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie nader 
worden gespecificeerd.
Inventarisaties van kozijnwerk, deuren, panelen en beglazing worden door gebruik te maken van meervou-
dige inventarisatieregels (zie paragraaf 8.3.3 in deel 1 Algemeen) uitgesplitst naar evident verschillende 
bouwjaren, brandwerendheidsklassen, hoofdmaterialen of verschijningsvormen.

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie*

Kozijnwerk binnen m2 vlakvol gemeten.
Tot het kozijnoppervlak worden die delen 
gerekend welke zichtbaar omkaderd zijn 
door stijlen en dorpels. 
Niet zichtbaar omkaderde delen worden 
tot ‘bekleding binnenwanden‘ gerekend.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* gebruikte materialen;
* Toegepaste beschermlaag
* Blinden
* Ramen
*  Van historische waarden

Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO kozijnwerk (indien bekend);
* Specificatie van glaslatten: 
* Materiaalsoort zoals hard-/zachthout, aluminium;
* Sponningdiepte (>/< 20 x 20 mm)
* Gespijkerd of geschroefd (recht of schuin);
* Hart op hart afstand schroeven (>/< 250 mm);

Beglazing binnen m2

Als vuistregel voor de berekening van de 
hoeveelheid beglazing in kozijnwerk kan 
gelden: het kozijnoppervlak verminderd 
met 20%. In principe wordt het feitelijk 
glasoppervlak gemeten, d.w.z. met 
kozijnsponningen e.d.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
Met het oog op de toepassing voor verschillende doeleinden, 
dienen er meervoudige inventarisatie en inspectieregels te worden 
opgenomen, bijvoorbeeld uit het oogpunt Monumentale karakter, 
Beveiligingsbeglazing, Brandveiligheid
* Bijzondere glassoorten (zoals glas-in-lood, beschilderd, 

brandwerend glas, monumentaal glas, (“trekstrepen” en 
verkleuringen)

* Het beglazingssysteem (nat/droog; kit, stopverf, rubbers);
* Eventuele bijzondere vorm.
*  Van historische waarde

Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO beglazing (indien bekend);
* Hoogte, breedte en dikte van het glas
* Insteekdiepte van glas in kozijn in mm.

Panelen binnen  m2

Als vuistregel voor de berekening van de 
hoeveelheid panelen in kozijnwerk kan 
gelden: het kozijnoppervlak verminderd 
met 20%. 
In principe wordt het feitelijk paneelop-
pervlak gemeten, d.w.z. met kozijnspon-
ningen e.d. Niet zichtbaar omkaderde 
delen worden tot ‘bekleding binnenwan-
den‘ gerekend.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Materiaaltoepassing;
* Toegepaste beschermlaag;
* Het bevestigingssysteem (“beglazingssysteem”).
*  Van historische waarde

Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO paneel (indien bekend);  
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Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie*

Deuren binnen stuks Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:* 
materiaalgebruik;
Met het oog op de toepassing voor verschillende doeleinden, 
dienen er meervoudige inventarisatie en inspectieregels te worden 
opgenomen, bijvoorbeeld uit het oogpunt Monumentale karakter, 
Beveiligingsbeglazing, Brandveiligheid.
* Specifieke deuren zoals schuifdeuren, bedrijfsdeuren, roldeuren, 

overheaddeuren (met m2 of breedte x hoogte), tourniquet (met 
diameters)

* Toegepaste beschermlaag;
* Mogelijke toegepaste ornamenten, reliëfs, beschilderingen e.d.
* Eventueel toegepast monumentaal hang- en sluitwerk (haken, 

sloten, draaiknoppen, espagnolets, scharnieren, gehengen, 
geleiderails)

*  Van historische waarde

Ter plaatse van brandscheidingen:
* WBDBO deur (indien bekend)
* Hoogte, breedte en dikte van de deur;
* Hoeveelheid scharnieren;
* Aanwezigheid van:
- slotkast met stalen dagschoot;
- (opschuimende) roosters

4.  Relevante inspectiepunten

BRAND:
Relevante	inspectiepunten
• Het gebruik van deuren, ramen en luiken met een brandwerende functie
 - Niet in geopende stand geblokkeerd tenzij deze wordt losgelaten bij brand
• Het gebruik van deuren, ramen en luiken met een rookwerende functie
 - Niet in geopende stand geblokkeerd tenzij deze wordt losgelaten bij brand
• Het gebruik van deuren in vluchtroutes
 - Deuren te openen zonder gebruik van sleutels 
 - Aanwezigheid panieksluiting in ruimte met >100 personen (let ook op werking van paniekbeslag)
 - Functioneren automatisch werkende deuren in vluchtroute
 - Aanwezigheid van de aanduiding “hard duwen” op toegang overdruktrappenhuis
 - Aanwezigheid aanduiding “nooddeur vrijhouden” aan buitenzijde van nooddeuren in de buitengevel

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Stabiliteit van constructies;
• Vastzittende, niet functionerende deuren;
• Functioneren van “luikjes”in, met name celdeuren
• Functioneren van hang- en sluitwerk
• Vlakheid/scheluwte van deuren
• Vocht in spouwbladen dubbele beglazing;
• Verankering van constructies.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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5.	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Sterkteberekeningen van de constructie tonen aan dat het kozijnwerk binnen in geval van brand 
voortijdig bezwijkt.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste brandwerende coating 
en/of beplating van de constructie van het kozijnwerk binnen kan niet worden aangetoond dat de 
constructie niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Van het certificaat van de toegepaste brandwerende coating en/of beplating van de constructie van het 
kozijnwerk binnen is de geldigheid verlopen.

• Het in het kozijnwerk binnen toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de constructie 
voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Het kozijnwerk binnen vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (De constructie en/of de brandwerende 
coating en/of beplating van de constructie is beschadigd/ aangetast).

• De binnendeur functioneert niet correct (is niet voorzien van een panieksluiting en/of gaat niet open na 
lichte druk tegen de deur/is niet te openen zonder gebruik van een voorwerp of draait tegen de vlucht-
richting in waar dit niet is toegestaan). 

• De binnendeur is niet zelfsluitend. De deur wordt niet gesloten gehouden (sluitwerk/dranger ontbreekt)/
is niet aangesloten op een voorziening die zorgt voor sluiting in geval van brandvoortplanting/rook.

• De binnendeur heeft een te grote naad t.o.v. de vloer en/of onvoldoende aanslag op het omliggende 
kozijn en/of de aanwezige, bij brand opschuimende, strips zijn overschilderd/ niet meer functioneel.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Het kozijnwerk binnen bezwijkt voortijdig in geval van brand.
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/ het vluchten wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken

• Vanwege het ontbreken van de sterkteberekeningen kan niet worden aangetoond dat het kozijnwerk 
binnen niet voortijdig bezwijkt in geval van brand.

• Het kozijnwerk/ de (isolatie- en veiligheids)beglazing/ de deur binnen vertoont (oppervlakte)beschadi-
gingen. (In het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/of openingen), waardoor de vereiste WBDBO/
WRD waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in het kozijnwerk/ de (isolatie- en 
veiligheids)beglazing/ de deur binnen toegepaste materialen kan niet worden aangetoond dat deze qua 
WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookproductie voldoen aan de geldende eisen.

• Van het certificaat van de in het kozijnwerk/ de (isolatie- en veiligheids)beglazing/ de deur binnen 
toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde niet 
aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Het in het kozijnwerk/ de (isolatie- en veiligheids)beglazing/ de deur binnen toegepaste materiaal is 
onjuist gemonteerd, waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoort-
planting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• De binnendeur die toegang geeft tot het overdruktrappenhuis is niet voorzien van een herkenbaar 
opschrift dat ‘hard duwen noodzakelijk kan zijn’.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vereiste WBDBO/WRD waarde van het element wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/ rookproductie van het element is groter dan toegestaan.
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/vluchten wordt belemmerd.



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 275 

Geringe	gebreken
• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Lekkage: intensiteit eindstadium 

Constructief	primair
• Verankering, manco: intensiteit eindstadium 
• Knikken glas-in-lood constructie

Materiaalintrinsiek
• Corrosie (verzinkt) stalen kozijnwerk
• Filiformcorrosie bij aluminium kozijnwerk, ook wel draadvormige corrosie genoemd
• Putcorrosie bij aluminium kozijnwerk
• Houtrot: intensiteit eindstadium
• Te hoog vochtgehalte houten kozijnwerk
• Capillaire vochtopname: intensiteit eindstadium
• Scheuren in houten kozijnwerk; scheuren vanuit houtverbindingen of kopse kanten, wind, droog-krimp-

scheuren, splijtscheuren: intensiteit eindstadium
• Brosheid kunststof kozijnwerk
• Versleten loodnet glas-in-lood constructie
• Gebroken ruit(jes) of gaten: intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Scherpe randen stijlen en dorpels

Serieuze	gebreken

Constructief	secundair
• Deformatie, scheefstand
• Ontbrekende (onder)delen: intensiteit eindstadium
• Openstaande verbindingen: intensiteit eindstadium
• Stijfheid, stabiliteit onvoldoende

Materiaaloppervlak
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Aanwezigheid van zinkzouten bij verzinkt stalen kozijnwerken: intensiteit eindstadium
• Contactcorrosie als gevolg van gebruik verschillende metalen bij metalen kozijnwerken
• Breuk/haarscheuren in loodnet glas-in-loodconstructie

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Hang- en sluitwerk, manco; te denken valt aan bedienbaarheid, corrosie van hang- en sluitwerk, 

afsluitbaarheid en inbraakwerendheid
• Te grote breedte van draairamen
• Onvoldoende bindroeden glas-in-loodconstructie tov grootte paneel
• Bindroeden glas-in-loodconstructie niet goed opgesloten in de steensponning
• Omtrekspeling onvoldoende
• Gebreken aan kitwerken ten behoeve van beglazingen en panelen. Bijvoorbeeld versteend en vochtgevoe-
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lig (hygroscopisch) kitwerk, indrogen / verkruimelen van kit in loodprofiel glas-in-loodconstructie, 
versteende en loslatende stopverf, foutief geplaatste condensgoten, te korte profielen, open verbinding 
met hout, geen eindstops

• Uittredende inhoudstoffen bij houten kozijnwerk, onder andere harswellen bij vuren en grenen en 
looizuur bij eiken: intensiteit eindstadium

• Niet vakkundig uitgevoerde reparaties. Bijvoorbeeld te krap gesneden glas, te dun/ slap/ hard lood/
onjuist bemeten kantlood.

Geringe	gebreken

Afwerking
• Aangroei: mos, algen
• Vuil, aanslag, verkleuring

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bevestiging secundair, manco
• Subelementen, manco
• Gebreken aan aansluiting kozijnwerk op naastliggende constructies/elementen
• Losgeraakte loodveters glas-in-lood constructie: intensiteit eindstadium
• Kleine (blesvormige) gaatjes in beglazing 
• Verkeerd gekozen reparatieglas ( kleur / textuur)

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving	kozijnwerk	binnen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het kozijnwerk binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk binnen voldoende sterkte bezit.
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het kozijnwerk binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk binnen slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het kozijnwerk binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk binnen regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het kozijnwerk binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Berekeningen tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk binnen voldoende sterkte bezit.
Voorkomende gebreken beïnvloeden de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk binnen aanzienlijk. 
  
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het kozijnwerk binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
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Basiskwaliteit
Berekeningen ontbreken of tonen aan dat de constructie van het kozijnwerk binnen onvoldoende sterkte 
bezit.
Voorkomende gebreken maken dat de sterkte, brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of 
rookproductie van (de constructie van) het kozijnwerk binnen niet langer gewaarborgd is/te groot is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het kozijnwerk binnen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Behalve zeer incidenteel komen gebreken zoals vastzittende of klemmende ramen niet voor. Plaatselijk is 
sprake van niet goed functionerend hang- en sluitwerk van ramen of blinden. Sloten zijn hierdoor 
incidenteel volstrekt niet te gebruiken.

Materiaal
Behalve incidenteel, in de vorm van beginnende mechanische beschadigingen (krassen, uitgestoten stukjes 
van stijlen, worden er geen verouderings- of slijtageverschijnselen aangetroffen aan kozijnwerk en ramen. 
Hang- en sluitwerken van ramen of blinden etc. vertonen plaatselijk beginnende materiaalgebreken, die 
worden veroorzaakt door veroudering. Plaatselijk zitten delen van het hang- en sluitwerk van ramen of 
blinden zichtbaar los.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden in de montage doen zich plaatselijk 
voor (onvolledig te loodgesteld etc.). Hang- en sluitwerk van ramen of blinden zijn van zeer degelijke 
kwaliteit en geheel afgestemd op de gebruiksbelasting.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Plaatselijk lopen ramen of blinden licht aan of klemmen. De gevolgen hiervan beperken zich tot kleine 
defecten aan het schilderwerk van kozijnen en ramen. Incidenteel is enige kracht nodig bij het gebruik van 
een raam. Sloten van ramen functioneren plaatselijk niet. 

Materiaal
Plaatselijk doen zich beginnende mechanische beschadigingen voor aan ramen, blinden of kozijnwerk. 
Incidenteel zijn dit serieuze beschadigingen, waarbij forse stukken uit kozijnen gestoten of gebroken zijn. 
Hang- en sluitwerk van ramen of blinden vertoont plaatselijk zichtbaar materiaalgebreken door veroude-
ring en slijtage. Op veel plaatsen zit hang- en sluitwerk los.
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	Conditie: 2

Omschrijving: Op	een	aantal	plaatsen	zijn	kozijnen	
mechanisch	beschadigd.

Omvang:	Serieuze	gebreken	zoals	mechanische	
beschadigingen	komen	plaatselijk	(2-10%)	voor.	

Basiskwaliteit
Het werk is goed. Hang- en sluitwerk kunnen merkbaar aan de lichte kant zijn in verhouding tot de 
gebruiksbelasting. 

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Ramen klemmen of lopen incidenteel tot plaatselijk aan. Incidenteel zijn ramen hierdoor slechts met 
geweld te gebruiken. Hang- en sluitwerk functioneert algemeen tamelijk slecht.

Materiaal
Plaatselijk treden serieuze mechanische beschadigingen aan kozijnwerk op. Incidenteel tot plaatselijk zijn 
deze beschadigingen ernstig. Hang- en sluitwerk zijn algemeen tamelijk sterk verouderd en vertoont 
gebreken.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is redelijk. De kwaliteit van ramen en/of hang- en sluitwerk is niet afgestemd op de 
gebruiksbelasting. 

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Plaatselijk tot regelmatig klemmen ramen. Incidenteel zijn ramen zelfs volstrekt onbruikbaar. 

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig worden serieuze mechanische beschadigingen aan kozijnwerk aangetroffen. 
Plaatselijk zijn deze beschadigingen ernstig. 

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is matig. De kwaliteit van ramen en/of hang- en sluitwerk is niet afgestemd op de 
gebruiksbelasting. Het element voldoet op een groot aantal punten niet aan de beveiligingseisen.
Afwijkingen moeten verplicht worden hersteld.
Montage niet goed uitgevoerd.
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Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Regelmatig tot aanzienlijk klemmen van ramen of blinden. Plaatselijk zijn ramen volstrekt onbruikbaar.

Materiaal
Regelmatig doen zich mechanische beschadigingen aan kozijnwerk voor.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken, of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot aantal punten 
niet aan de beveiligingseisen.
Afwijkingen moeten verplicht worden hersteld.

Materiaal
Plaatselijk doen zich weliswaar ernstige gebreken aan materialen voor, maar deze resulteren niet in
functionele gebreken. Serieuze gebreken, zoals verwering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Het element
vertoont in zijn geheel zichtbaar vuilaanslag.

Basiskwaliteit
Het werk is matig door de toepassing van kwalitatief matige materialen en/of door duidelijke gebreken in
ontwerp, detaillering en uitvoering. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties komen regelmatig voor.
Daarnaast worden er plaatselijk ook reparaties aangetroffen die slecht dan wel met minder geschikte
middelen zijn uitgevoerd. Het element voldoet grotendeels aan regelgeving met betrekking tot
beveiligingseisen. Afwijkingen zijn gering en er is geen verplichting tot aanpassing.

Conditie	4

Werking/constructief
Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast doen zich regelmatig voor. Functionele gebreken in de
vorm van vochtoverlast en onbruikbaarheid zijn in de afgelopen jaren incidenteel aangetroffen. Oorzaak:
veroudering van materialen c.q. constructieve gebreken.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig komen ernstige gebreken aan materialen voor. Serieuze gebreken zoals verwering
zijn mogelijk.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp en uitvoering zijn incidenteel al
oorzaak van functionele gebreken, zoals lekkages, of zijn dat al geweest. Het element voldoet ten dele aan 
regelgeving met betrekking tot beveiligingseisen. Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing op enkele 
punten noodzakelijk is. 

Conditie	5

Werking/constructief
Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast en gebreken aan constructies komen regelmatig voor.
Gebreken in de vorm van vochtoverlast doen zich incidenteel voor dan wel zijn in afgelopen jaren met
regelmaat aangetroffen. 

Materiaal
Ernstige gebreken aan materialen komen regelmatig voor. Incidenteel komen hierdoor functionele
gebreken voor of zijn al eerder met enige regelmaat voorgekomen. Er worden ernstige gebreken aan
materialen c.q. constructies aangetroffen die in een gevorderd stadium verkeren.
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Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp c.q. uitvoering veroorzaken met regel-
maat functionele gebreken zoals lekkages, of hebben deze al veroorzaakt. Het element voldoet op een groot 
aantal punten niet aan de regelgeving met betrekking tot  beveiligingseisen.
Afwijkingen zijn zodanig dat aanpassing verplicht is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	panelen

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Behalve zeer incidenteel (bij uitzondering), komen gebreken zoals vastzittende of klemmende ramen, niet 
voor. 

Materiaal
Behalve incidenteel, in de vorm van beginnende mechanische beschadigingen (krassen, gaten etc), worden 
er geen verouderings- of slijtageverschijnselen aangetroffen aan panelen
Panelen vertonen plaatselijk beginnende materiaalgebreken, die worden veroorzaakt door veroudering. 

Basiskwalitieit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden in de montage doen zich plaatselijk 
voor(onvolledig te loodgesteld etc.). 

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Functionele gebreken in de vorm van bijvoorbeeld tochtoverlast treden incidenteel onder
ongunstige omstandigheden op. Deze gebreken (lekkages, doorslag, optrek) mogen niet veroorzaakt zijn 
door constructieve of materiaalintrinsieke gebreken. 

Materiaal
Incidenteel komt een duidelijk ernstig gebrek voor in de vorm van materiaalaantasting. Serieuze gebreken 
zoals verweringsverschijnselen verkeren in een beginstadium. Het element vertoont al zichtbaar 
vuilaanslag.

Basiskwalitieit
Het werk is redelijk goed op grond van de toepassing van hoogwaardige c.q. duurzame materialen, een 
goed ontwerp, detaillering, evenals door een gedegen uitvoering en montage. Ontwerp en/of uitvoerings-
onvolkomenheden betreffen details. Plaatselijk worden goed uitgevoerde en duurzame reparaties 
aangetroffen.
Het element voldoet vrijwel geheel aan alle beveiligingseisen. Afwijkingen zijn marginaal en er is geen 
verplichting tot aanpassing.

Conditie	3
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Werking/constructief
Functionele gebreken zoals vocht- en tochtoverlast en gebreken aan constructies komen incidenteel voor. 
Het bedrijfsproces van de afnemer wordt door de geconstateerde gebreken
niet geschaad

Conditieomschrijving	beglazing	binnen

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De beglazing binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing 
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De beglazing binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing binnen slechts 
incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De beglazing binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing binnen regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
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De beglazing binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing binnen aanzienlijk.
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De beglazing binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid van de beglazing binnen niet langer 
gewaarborgd is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht
Een zodanig slechte toestand van de beglazing binnen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Gebreken die slecht doorzicht veroorzaken mogen niet optreden. Hierbij valt te denken aan trekstrepen en 
krassen.

Materiaal
Ernstige en serieuze verouderingsgebreken aan het glas en aan de beglazingsafdichtingen mogen zich niet 
voordoen. Incidenteel tot plaatselijk treden geringe gebreken op, waaronder oppervlakteverwering van 
beglazingsafdichtingen, -kitten en -profielen.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kitvoegen zijn in de juiste dimensies en goed ondersteund 
aangebracht. Profielen zijn goed geklemd en met een juist aantal lippen aangebracht. Het toegepaste glas 
vertoont geen trekstrepen, trekgolven en luchtblaasjes. Dubbel- en meerbladig glas is geplaatst conform 
het zogenaamde ontluchte systeem. Toegepaste kitten zijn elastische kitten.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Gebreken die kunnen leiden tot enige hinder van het doorzicht kunnen wel worden aangetroffen (trekgol-
ven, trekstrepen, luchtblaasjes etc.). Incidenteel is hiertoe een geval te rekenen, waarbij kleine barsten in de 
hoek van een ruit voorkomen. 
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Materiaal
Incidenteel treedt een ernstig gebrek op, zoals een materiaaldefect aan de beglazingsafdichting. Plaatselijk 
ontwikkelt zich zichtbaar verstening of verharding van kitten.

Basiskwaliteit
Incidenteel zijn reparaties uitgevoerd aan de beglazingsafdichting. Het werk is goed en deugdelijk, maar 
tegelijkertijd kan het toegepaste glas van minder goede kwaliteit zijn door trekgolven en luchtblaasjes 
(oudere gebouwen). Bij dubbel glas komt het voor dat de beglazing vol zat en in de kit geplaatst is. De 
toegepaste kit is een zogenaamde plastische kit van goede kwaliteit (geen tot minimale migratie van 
oplosmiddel).

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Gebreken waardoor het doorzicht duidelijk gehinderd wordt (bv. ernstige onvolkomenheden in het glas) 
doen zich incidenteel tot plaatselijk voor.

Materiaal
Vaak doet zich plaatselijk tot regelmatig onthechting voor. Plaatselijk ontbreken delen van kitwerk, stopverf 
of beglazingsprofiel. 

Basiskwaliteit
In de uitvoering van het werk komen duidelijke fouten voor:
4) Foutieve dimensies van het kitwerk;
5) Onvoldoende fixeren van het glas door stel- en steunblokjes; 
6) Onvoldoende op elkaar afgestemd zijn van glas- en kozijnsponningen, waardoor het glas te krap in de 
sponning geplaatst heeft of waardoor de randafdichtingen van dubbelglas duidelijk te zien zijn. Echte 
problemen (het op grote schaal loskomen van kitten en profielen) treden nog niet op. Kitten zijn soms van 
matige kwaliteit (migratie van oplosmiddel, bijvoorbeeld bij butyleenkitten). 

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Plaatselijk tot regelmatig doen zich gebreken voor die ernstige belemmering van het doorzicht 
veroorzaken.

Materiaal
Serieuze gebreken vormen een algemeen beeld: verwering, barstvorming en loskomen van kitten. 

Basiskwaliteit
De uitvoering van het werk is zeer matig. Structurele fouten zijn gemaakt bij de plaatsing van het glas: klem 
in de kozijnsponning of met veel te weinig aanslag in de sponning en het niet ondersteunen van beide 
glasbaden bij dubbelglas. Kitten en profielen vertonen op grote schaal defecten zoals scheurvorming en 
onthechting of zijn van slechte kwaliteit (denk aan sterke migratie van oplosmiddel bij plastische kitten).

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditie	6:	zeer	slecht
Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 
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Conditieomschrijving	deuren	binnen

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De deur binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is te allen tijde (zonder gebruik van een voorwerp) te openen (heeft 
een panieksluiting, gaat open na een lichte druk tegen de deur) en draait waar nodig met de vluchtrichting 
mee.

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een scheiding met een bepaalde mate van brandwerendheid of weerstand tegen 
rookdoorgang is deze deur zelfsluitend uitgevoerd en beschikt de deur over voldoende aansluiting op het 
omliggende kozijn. Indien aanwezig zorgt het hang- en sluitwerk ervoor dat de deur in gesloten toestand 
blijft.

deur	naar	een	overdruktrappenhuis:
In geval van een deur naar een overdruktrappenhuis is deze voorzien van een opschrift dat “hard duwen 
noodzakelijk kan zijn”.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De deur binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is te allen tijde (zonder gebruik van een voorwerp) te openen (heeft 
een panieksluiting, gaat open na een lichte druk tegen de deur) en draait waar nodig met de vluchtrichting 
mee.  

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur zelfsluitend uitgevoerd en beschikt de 
deur over voldoende aansluiting op het omliggende kozijn. Indien aanwezig zorgt het hang- en sluitwerk 
ervoor dat de deur in gesloten toestand blijft.

deur	naar	een	overdruktrappenhuis:
In geval van een deur naar een overdruktrappenhuis is deze voorzien van een opschrift dat “hard duwen 
noodzakelijk kan zijn”.
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Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De deur binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is deze (zonder gebruik van een voorwerp) te openen (heeft een 
panieksluiting, gaat open na een lichte druk tegen de deur) en draait waar nodig met de vluchtrichting mee. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur zelfsluitend uitgevoerd en beschikt de 
deur over voldoende aansluiting op het omliggende kozijn. Indien aanwezig zorgt  het hang- en sluitwerk 
ervoor dat de deur in gesloten toestand blijft.

deur	naar	een	overdruktrappenhuis:
In geval van een deur naar een overdruktrappenhuis is deze voorzien van een opschrift dat “hard duwen 
noodzakelijk kan zijn”.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De deur binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is deze is niet gemakkelijk of snel te openen en/of draait waar dit 
niet toegestaan is tegen de vluchtrichting in. 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur zelfsluitend uitgevoerd maar beschikt 
de deur niet over voldoende aansluiting op het omliggende kozijn of is het hang- en sluitwerk niet meer in 
staat de deur in gesloten toestand te houden.

deur	naar	een	overdruktrappenhuis:
In geval van een deur naar een overdruktrappenhuis is deze niet voorzien van een opschrift dat “hard duwen 
noodzakelijk kan zijn”.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De deur binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.

Basiskwaliteit
deur	in	vluchtroute:
In geval van een deur in een vluchtroute is deze niet te openen (heeft geen panieksluiting, gaat niet open na 
een lichte druk tegen de deur). 

deur	in	brand-	en/of	rookwerende	scheiding:
In geval van een deur in een brand- en/of rookscheiding is deze deur niet zelfsluitend uitgevoerd en/of 
beschikt de deur over onvoldoende aansluiting op het omliggende kozijn. Indien aanwezig is het hang- en 
sluitwerk niet in staat de deur in gesloten toestand te houden.

deur	naar	een	overdruktrappenhuis:
Niet van toepassing
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de deur binnen dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking	/	constructie
Behalve zeer incidenteel (bij uitzondering), komen gebreken zoals vastzittende of klemmende deuren, niet 
voor. Plaatselijk is sprake van niet goed functionerend hang- en sluitwerk. Sloten zijn hierdoor incidenteel 
volstrekt niet te gebruiken.

Materiaal
Behalve incidenteel, in de vorm van beginnende mechanische beschadigingen (krassen, uitgestoten stukjes 
deuren, afgebroken hoekjes van met kunststofbeplating afgewerkte deuren), worden er geen verouderings- 
of slijtageverschijnselen aangetroffen aan deuren. Hang- en sluitwerken etc. vertonen plaatselijk begin-
nende materiaalgebreken, die worden veroorzaakt door veroudering. Plaatselijk zitten delen van het hang- 
en sluitwerk zichtbaar los.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden in de montage doen zich plaatselijk 
voor (onvolledig te loodgesteld etc.). Hierdoor gebeurt het dat deuren incidenteel min of meer spontaan 
opengaan of dichtvallen. Hang- en sluitwerk zijn van zeer degelijke kwaliteit en geheel afgestemd op de 
gebruiksbelasting.

Conditie	2:	goed 

Werking	/	constructie
Plaatselijk lopen deuren licht aan of klemmen. De gevolgen hiervan beperken zich tot kleine defecten aan 
het schilderwerk van deuren. Incidenteel is enige kracht nodig bij het gebruik van een deur. Sloten 
functioneren plaatselijk niet. Hierdoor zijn bijbehorende ruimten niet meer afsluitbaar.

Materiaal
Plaatselijk doen zich beginnende mechanische beschadigingen voor aan deuren. Incidenteel zijn dit 
serieuze beschadigingen, waarbij forse stukken uit deuren gestoten of gebroken zijn. Bij met kunststof 
afgewerkte deuren zijn incidenteel flinke stukken van de kunststofbeplating afgebroken. Ook worden, 
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bijvoorbeeld door foutief gebruik, incidenteel zichtbaar ingedeukte, ingetrapte deuren aangetroffen. 
Paneeldeuren vertonen incidenteel beginnende uitzakkingsverschijnselen. Incidenteel gaan deuren, door 
kromtrekken, sterk kieren (± 1 cm). Hang- en sluitwerk vertoont plaatselijk zichtbaar materiaalgebreken 
door veroudering en slijtage. Op veel plaatsen zit hang- en sluitwerk los (vooral de deurkrukken).

Basiskwaliteit
Het werk is goed. Hang- en sluitwerk kunnen merkbaar aan de lichte kant zijn in verhouding tot de 
gebruiksbelasting. Deuren zijn soms, gelet op de gebruikssituatie, waarneembaar aan de lichte kant. 
Incidenteel worden gerepareerde deuren aangetroffen waarop, over beschadigingen heen, beplatingen zijn 
aangebracht.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Deuren klemmen of lopen incidenteel tot plaatselijk aan. Incidenteel zijn deuren hierdoor slechts met 
geweld te gebruiken. Hang- en sluitwerk functioneert algemeen tamelijk slecht. Veel sloten zijn volstrekt 
onbruikbaar.

Materiaal
Plaatselijk treden serieuze mechanische beschadigingen aan deur, deurbeplating op. Incidenteel tot 
plaatselijk zijn deze beschadigingen ernstig. Volledig vernielde, ingetrapte of ingedeukte deuren worden 
incidenteel tot plaatselijk aangetroffen. Paneeldeuren vertonen plaatselijk tot regelmatig beginnende 
uitzakkingsverschijnselen. Deuren kieren plaatselijk sterk doordat ze zijn kromgetrokken. Hang- en 
sluitwerk zijn algemeen tamelijk sterk verouderd en vertoont gebreken.

Basiskwaliteit
Het uitgevoerde werk is matig. De kwaliteit van deuren of hang- en sluitwerk is niet afgestemd op de 
gebruiksbelasting. Regelmatig worden deuren aangetroffen waarop additionele beplating is aangebracht. 
Deze beplating is een sponningdiepte breed terug gehouden van de deurranden. Plaatselijk tot regelmatig 
komen, zichtbaar, sterk afwijkende deuren voor.

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Plaatselijk tot regelmatig klemmen deuren of lopen merkbaar aan. Incidenteel zijn deuren zelfs volstrekt 
onbruikbaar. Plaatselijk is geweld nodig om deuren te kunnen gebruiken.

Materiaal
Plaatselijk tot regelmatig worden serieuze mechanische beschadigingen aan deur of deurbeplating 
aangetroffen. Plaatselijk zijn deze beschadigingen ernstig. Plaatselijk komen ook volledig vernielde, 
kapotte deuren voor. Paneeldeuren vertonen plaatselijk tot regelmatig zichtbaar uitzakkingsverschijnselen. 
Dit veroorzaakt problemen bij het functioneren. Plaatselijk tot regelmatig kieren deuren sterk, doordat ze 
zijn kromgetrokken.

Basiskwaliteit
Vrijwel algemeen zijn deuren voorzien van additionele beplating met rondom een vrijgehouden spon-
ningrand. Structurele fouten zijn gemaakt in de deurkeuze. Het functioneren van deuren wordt hierdoor 
sterk belemmerd en incidenteel leiden deze fouten tot volstrekte onbruikbaarheid.

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Regelmatig tot aanzienlijk klemmen deuren en lopen merkbaar aan. Plaatselijk zijn deuren volstrekt 
onbruikbaar. Bij een groot aantal deuren is geweld nodig om ze te kunnen gebruiken.
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Materiaal
Regelmatig doen zich mechanische beschadigingen aan deur of deurbeplating voor. Plaatselijk tot 
regelmatig zijn deze beschadigingen ernstig. Plaatselijk tot regelmatig komen ook volledig vernielde en 
kapotte deuren voor. Paneeldeuren vertonen regelmatig zichtbaar schranking en uitzakkingsverschijnselen. 
Hierdoor worden regelmatig problemen aangetroffen bij het functioneren van deuren. Deuren kieren 
regelmatig sterk doordat ze zijn kromgetrokken.

Basiskwaliteit
Structurele fouten zijn gemaakt in deurkeuze. Het functioneren van deuren wordt hierdoor sterk belem-
merd. Plaatselijk leiden deze fouten zelf tot volstrekte onbruikbaarheid.

Conditie	6:	zeer	slecht	

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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3.11 Scheidingen plafond

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Afwerking
 Verlaagd systeemplafond (451200) 
 Dilatatie- / elastische voeg plafonds (451400)
 Afwerklaag plafond (452100)
 Bekleding plafond (452200)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Bedoeld worden alle afwerklagen op verschillende ondergronden c.q. bouwdelen.
 
Afwerking

Verlaagd	systeemplafond
Bedoeld wordt een plafondconstructie van metalen draagconstructie ingevuld met diverse materialen. 
Invulling kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van minerale wol, hout of houtachtige platen (ook 
bedoeld rasterplafonds van hout), metaal (ook bedoeld lamellen en rasterplafonds), gipsplaat met 
kunststof toplaag, houtwolcementplaten, volkunststof platen.

  
  

       
Cassettenplafond	van	historische	waardein	paleis	het	Loo.	 	Vlakke	zoldering

Dilatatie	/	elastische	voeg	
Bedoeld worden alle soorten plafonds van voegafdichtingen op basis van elastische, plastische en / of 
plastisch-elastische kitten in één of meer componentachtige uitvoering. Tevens worden bedoeld alle 
voegafdichtingen anders dan van kit waaronder rubberprofielen, metalen, e.d.

Afwerklaag	plafond
Bedoeld wordt pleister- of (sier)stucwerk plafondafwerking toegepast op rietconstructies, hout, baksteen, 
gipsplaat, steengaas e.d. Meer bewerkte plafonds zijn gepleisterd en voorzien van lijsten/ lijstwerk en / of 
reliëfs (ornamenten of afwerking). 

	

Afwerklaag	plafonds	met	sierstuc
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Bekleding	plafond
Bedoeld worden bekledingen, bespanningen (van bijv. textiel of imitatie stuc) en beplatingen, ongeachte 
toegepast materiaal, op kapconstructies of bovenliggende vloerconstructie.
 
3.  Registratiemethode

Elementen van historische waarde moeten in de toelichting van de inventarisatieregel als annotatie nader 
worden gespecificeerd.

Element Weergave omvang  Annotaties/additionele informatie*

Verlaagd systeemplafond m2, gemeten in het vlak van het plafond. Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Onderverdeling van de hoeveelheid naar de verschillende 

soorten;
* Soort en hoeveelheden van bijzondere toepassingen;
* Kunstwerken c.q. motieven in afwerking.

Dilatatie / elastische voeg m1

Voegen worden getotaliseerd ongeacht 
afmeting.

- Specificatie van gebruikt materiaal;
* Nadere toelichting functie bijvoorbeeld: gebouwdilatatie, 

elementvoegafdichting.

Afwerklaag plafond m2, vlakvol gemeten. Profileringen in het 
materiaal worden niet opgenomen. 
Gemeten wordt het vlakvol zichtopper-
vlak.

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Gebruikte materialen, evenals onderliggend constructieMateriaal
* Toegepaste beschermlaag;
* Aanwezigheid en materiaal lijstwerk (zoals stuc, pleister, kalk, 

prefab, zoals papier-maché of carton-pierre)
* Afwerking in (sier)stuc, pleister of kalk;
* Stucwerk/stucdecoratie; 
* Ornamenten;
* Verguldsel op ornamenten/reliëfs

Bekleding plafond m2

gemeten in het vlak van het plafond.
Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Onderverdeling van de hoeveelheid naar de verschillende 

soorten;
* Soort en hoeveelheden van bijzondere toepassingen, zoals 

handbedrukt, geweven, gestempeld, industrieel, modern textiel 
of imitatie stuc (van papier of papier maché)

* Toegepaste beschermlaag;
* Decoratieve of figuratieve afwerking, zoals houtsnijwerk, 

beschilderingen met vermelding van materiaalondergrond 
* Verguldsel op ornamenten/reliëfs.

4.  Relevante inspectiepunten

• Hoekaansluitingen; 
• Vlakheid afwerklagen;
• Hechting op ondergrond;
• Aanwezigheid van houtaantasters.
•   Bevestigingen/ophangingen (NB. RVS Chloor-corrosiespanning bij zwembaden; dit geld niet alleen bij 

plafonds, maar ook bij andere opgehangen onderdelen, bijv. geluidsboxen e.d.)

BRAND:
Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	afwerklagen:
•  Testrapporten, classificatiedocumenten en/of productinformatie van de aanwezige 

constructieonderdelen.
•  Samenstelling en wijze van bevestiging van de constructieonderdelen en ondergrond.

Testrapporten en classificatiedocumenten van de aanwezige constructieonderdelen.
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Samenstellingen van de constructieonderdelen.
Aan onder het plafond aangebrachte aankleding worden eisen gesteld om letsel bij aanwezige of vluch-
tende personen te voorkomen en blokkering van een vluchtroute te voorkomen als gevolg van het
naar beneden vallen bij brand.

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van valwering horizontale aankleding:
•  Glas of spiegels aangebracht tegen of onder het plafond
•  Textiel, folie of papier in horizontale toepassing

Praktische	aspecten:
•  Type glas
•  Aanwezigheid en onderlinge afstand onderspanning met metaaldraad van textiel, folie of papier
 
Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Hoekaansluitingen; 
• Vlakheid afwerklagen;
• Hechting op ondergrond.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

5	 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Brandbare plafondbekleding/aankleding wordt niet vrijgehouden van oppervlakten warmer dan 90°C.
• De plafondbekleding/aankleding in een ruimte voor > 50 personen die bijdraagt aan brandontwikkeling 

of waaronder zich personen bevinden hangt niet op minimaal 2,5 m hoogte.
• Bij brand vindt druppelvorming van de plafondbekleding/aankleding plaats boven een deel van de ruimte 

bestemd voor personen.
• De glazen plafondbekleding/aankleding is niet uitgevoerd in veiligheids- en/of draaglas of uitgevoerd in 

draadglas met een maaswijdte > 16 mm.
• De folie/papier/textiel plafondbekleding/aankleding is niet onderspannen met metaaldraden of 

onderspannen met metaaldraden met een hartafstand van > 350 mm of gekruiste metaaldraden met een 
maaswijdte van > 700mm.

• De plafondbekleding/aankleding levert brandgevaar op (navlamduur > 15 sec, nagloeiduur > 60 sec).

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
• Brandgevaar.
• Gevaar voor verwonding in geval van brand.
• De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/vluchten wordt belemmerd.

Serieuze	gebreken 

• Het verlaagd systeemplafond/ de bekleding/ de afwerklaag/ de dilatatie-/ elastische voeg van het plafond 
vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (In het materiaal zitten scheuren, kieren, naden en/of openin-
gen), waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde niet wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /
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rookproductie groter is dan toegestaan.
• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de in het verlaagd systeemplafond/ de 

bekleding/ de afwerklaag/ de dilatatie-/ elastische voeg van het plafond toegepaste materialen kan niet 
worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookproductie voldoen aan de 
geldende eisen.

• Van het certificaat van de in het verlaagd systeemplafond/ de bekleding/ de afwerklaag/ de dilatatie-/ 
elastische voeg van het plafond toegepaste materialen is de geldigheid verlopen, waardoor de vereiste 
WBDBO/WRD waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie 
groter is dan toegestaan.

• Het in het verlaagd systeemplafond/ de bekleding/ de afwerklaag/ de dilatatie-/ elastische voeg van het 
plafond toegepaste materiaal is onjuist gemonteerd, waardoor de vereiste WBDBO/WRD waarde niet 
wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/rookproductie van het element is groter dan toegestaan.

Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking	primair
• Afdichting, manco: intensiteit eindstadium
• Vocht, doorslaand: intensiteit eindstadium
• Lekkage: intensiteit eindstadium
• Ventilatie onvoldoende van buitenplafonds: intensiteit eindstadium

Constructief	primair
• Loszittend, onsamenhangend: intensiteit eindstadium
• Verankering, manco: intensiteit eindstadium
• Ophanging onvoldoende of losgeraakt: intensiteit eindstadium

Materiaalintrinsiek
• Breuk: intensiteit eindstadium 
• Carbonatatie: intensiteit eindstadium 
• Corrosie
• Delaminatie: intensiteit eindstadium 
• Filiformcorrosie en putcorrosie bij aluminium afwerking
• Houtrot: intensiteit eindstadium 
• Onthechting van ondergrond: intensiteit eindstadium 
• Ongedierte/houtaantasters: intensiteit eindstadium
• Verwering van buitenplafonds bij houtwolcement, onvoldoende samenhang vezels
• Scheuren: intensiteit eindstadium
• Vochtschade, materiaal uitgezakt: intensiteit eindstadium

Basiskwaliteit
• Materiaaltoepassing foutief
• Onvoldoende body voegwerk
• Losse naden: intensiteit eindstadium
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• Condens: intensiteit eindstadium 
• Verschoven, niet-sluitende platen bij systeemplafonds: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Constructief	secundair
• Doorbuiging
• Ontbrekende (onder)delen: intensiteit eindstadium
• Scheuren niet constructief: intensiteit eindstadium
• Deformeren (papierstuc/papier-maché)

Materiaaloppervlak	
• Afbrokkelen, afboeren: intensiteit eindstadium
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Verbrossing kunststof plafonds
• Vocht- of druppelsporen

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Niet vlak/golvende uitvoering
• Openstaande/zichtbare naden van gestuukte plafonds op bijvoorbeeld gips: intensiteit eindstadium

Geringe	gebreken

Afwerking
• Vuil, aanslag, verkleuring
• Oude vochtplekken 
• Verkleuring/vlekken (door bijvoorbeeld vocht of licht)
• Roestplekken (in behang/textiel/papierstuc door roestende spijkers/nagels)

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
• Bevestiging secundair, manco
• Gebreken aan plafondplinten of andere randafwerking
• Fijne profileringen van elementen van historische waarde zijn dicht geschilderd

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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6.	 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Conditieomschrijving		verlaagd	systeemplafond	

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het verlaagd systeemplafond voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het verlaagd systeemplafond voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van het verlaagd systeemplafond slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het verlaagd systeemplafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van het verlaagd systeemplafond regelmatig.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het verlaagd systeemplafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van het verlaagd systeemplafond aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het verlaagd systeemplafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van het verlaagd systeemplafond niet langer gewaarborgd is/te groot is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het verlaagd systeemplafond dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het oppervlak van plafondbeplating, afwerklagen of bekleding vertoont algemeen geen noemenswaardige 
vervuiling, vlekken, verkleuring etc. Het geheel ziet er egaal uit. Incidenteel is sprake van ondergeschikte, 
kleine verstoringen, zoals een licht kierende plaat of een plaat met wat vage vingerafdrukken (bijvoorbeeld 
door reparaties aan leidingwerk).

Materiaal	
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen etc.), ontstaan door veroudering, 
komen niet voor. Incidenteel doen zich wel kleine gebreken voor, zoals krassen, barsten, boorgaten en 
kleine afgebroken hoekjes. Ook treden ondergeschikte en in omvang beperkte problemen op aan afwer-
kingstrips, plafondplinten etc.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden betreffen onder meer het niet 
geheel recht en strak aangebracht zijn en een minder goede plaat- of tegelverdeling. Zeer incidenteel 
worden weinig opvallende, kleine reparaties aangetroffen of een licht afwijkende (bijvoorbeeld in textuur) 
plafondplaat.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring etc. Vooral bij losgelegde systeempla-
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fonds beginnen warmtestromen, luchtbewegingen etc. af te tekenen door afwijkende stof- en vuilaanhech-
ting bij kieren in het plafond, bij plafondhoeken etc. De nieuwbouwglans, “het mooie”, is er zichtbaar af. 
Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vlekvorming, vochtplekken, nicotine-
aanslag etc. en plaatselijk door esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt

Materiaal	
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen, zwaar mechanisch beschadigde delen 
etc.) komen incidenteel voor. Onderdelen, zoals afwerkstrips en plafondplinten, vertonen soms zichtbare 
gebreken. Ook vertonen zachte plafondbeplatingen beginnende uitzakking- en uitbollingsverschijnselen 
door vochtinvloeden in de ruimte. Deze verschijnselen zijn zichtbaar onder strijklicht. Pleisterlagen en 
stucplafonds vertonen plaatselijk beginnende scheur- en barstvorming. Incidenteel worden vochtplekken 
en -kringen aangetroffen, die veroorzaakt zijn door lekkages. 

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Vooral esthetische gebreken in de uitvoering zijn nadrukkelijk waarneembaar. 
Regelmatig voorkomende kiervorming tussen plafondplaat en oplegstrip, slechte plaat- of tegelverdeling 
etc. Daarnaast zijn licht verschillende (textuur, kleur etc.) platen naast en door elkaar toegepast (verschil-
lende fabriekspartijen). Incidenteel tot plaatselijk doen zich reparaties, gedeeltelijke vervangingen etc. voor 
welke onder andere door kleur en materiaal, enigszins bij het geheel afsteken.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar duidelijk doorzettende vervuiling, verkleuring, 
nicotineaanslag etc. Vooral bij kieren in systeemplafonds, muuraansluitingen, armaturen etc. tekenen, 
door een afwijkend vervuilingpatroon, zichtbaar warmtestromen en luchtbewegingen af. Een identiek 
vervuilingbeeld kan bij plafondhoeken worden aangetroffen. De egale nieuwbouwkleur (uiterlijk van de 
nieuwbouw) is zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemeen beeld sterk verstoord 
door ernstige vervuiling, vlekken etc. Deze kan onder andere veroorzaakt zijn door ernstige lekkages. 
Plaatselijk tot regelmatig worden esthetische gebreken aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben 
bereikt.

Conditie: 3

Omschrijving: Gebroken	platen	in	een	systeemplafond

Omvang: Ernstige	gebreken	zoals	gebroken	platen	
komen	plaatselijk	(2-10%)	voor	

Materiaal	
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen etc.) komen plaatselijk voor. 
Incidenteel zijn kleine delen er spontaan uitgevallen. Zachte, vochtgevoelige plafondplaten vertonen 
zichtbaar uitzakking- of uitbollingsverschijnselen (± 5 - 10 mm). Pleister- en stucplaten vertonen plaatselijk 
zichtbaar barsten en scheuren. Plaatselijk wordt ernstige schade veroorzaakt door lekkages.

Basiskwaliteit
Het werk is redelijk. De hechting of verankering van afwerklagen, beplatingen en plafondsystemen is niet 
optimaal. Oorzaak: een minder goede voorbehandeling of uitvoering. Plaatselijk zijn reparaties en 
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gedeeltelijke vervangingen uitgevoerd met zichtbaar afwijkende materialen. In het kader van herstelwerk-
zaamheden zijn plaatselijk diverse, op ad hoc basis of tijdelijke, bekledingen aangebracht om gebreken te 
verbergen. Een professionelere en meer duurzame reparatie komt voor, in de vorm van het geheel beplak-
ken van het plafondoppervlak (pleisterwerk) met zogenaamd Zwitsers linnen.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Algemeen vertoont het oppervlak zichtbare vervuiling, verkleuring, nicotineaanslag etc. Warmtestromen en 
luchtbewegingen tekenen af bij kieren in systeemplafonds, bij muurafsluitingen, rond armaturen etc. door 
zichtbaar afwijkende vervuiling ten opzichte van de omringende vlakken. Plaatselijk wordt dit algemene 
beeld sterk verstoord door esthetische gebreken, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal	
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanische beschadigingen, (af-)gebroken platen etc.) 
komen plaatselijk tot regelmatig voor. Incidenteel tot plaatselijk zijn kleine delen spontaan uit het plafond 
gevallen en verdwenen. Zachte, vochtgevoelige plafondplaten vertonen zichtbaar uitzakkingsverschijnselen 
(meer dan 5 - 10 mm). Bij ornamentenplafonds ontbreken soms plaatselijk flinke stukken of zijn deze 
inmiddels zwaar beschadigd. Pleister- en stucplafonds vertonen aanzienlijk barsten en scheuren.

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Structurele fouten in keuze, uitvoering en materiaalsamenstelling komen voor. Hierdoor 
is de samenhang van materialen of de hechting en de verankering aan de ondergrond matig c.q. twijfelach-
tig. Incidenteel ontstaan, op beperkte schaal, veiligheidsrisico’s voor de gebouwgebruikers. Ook worden 
regelmatig reparatieplekken of gedeeltelijke vervangingen aangetroffen, die zichtbaar tegen de omgeving 
afsteken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Algemeen vertoont het oppervlak sterke vervuiling, verkleuring, nicotineaanslag etc. Kieren in systeempla-
fonds en muuraansluitingen tekenen zichtbaar af tegen omringende vlakken door een massief donkerbruine 
tint: de originele kleur is vrijwel niet meer herkenbaar. Tevens komen plaatselijk tot regelmatig esthetische 
gebreken voor, die een vergevorderd stadium hebben bereikt (niveau conditie 6).

Materiaal	
Ernstige, technische gebreken (loszittende delen, (af )gebroken platen, mechanische beschadigingen etc.) 
doen zich meer dan regelmatig voor. Ornamentenplafonds zijn algemeen tamelijk zwaar beschadigd. 
Pleister- en stucplafonds vertonen aanzienlijk ernstige barsten en scheuren.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten worden aangetroffen in uitvoering, samenstelling van 
materialen etc. Een gevolg hiervan kan zijn, dat de samenhang van materialen of de hechting c.q. veranke-
ring aan de ondergrond uiterst minimaal is. Incidenteel tot plaatselijk ontstaan hierdoor beperkte 
veiligheidsrisico’s voor de gebouwgebruikers.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing
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Conditieomschrijving	Dilatatievoegen	in	plafonds

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in het plafond voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in het plafond voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit 
element zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) het plafond slechts incidenteel tot plaatselijk.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) het plafond regelmatig.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
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Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. Benodigde (product)certificaten, classificatiedocu-
menten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) het plafond aanzienlijk. 

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De dilatatie/elastische voeg in het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de dilatatie/elastische voeg in) het plafond niet langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de dilatatie/elastische voeg in het plafond dat deze niet meer te classifice-
ren is onder conditie 5.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief:
Lekkages, vochtdoorslag en dergelijke gebreken van voegen in de scheiding van aangrenzende ruimten/
elementen, mogen niet voorkomen.

Materiaal:
Ernstige en serieuze gebreken zoals onthechting en verstening, doen zich niet voor. Het elastisch, plastisch 
gedrag van de kit is optimaal. Beginnende stofaanslag en incidenteel geringe beschadigingen (vingerafdruk-
ken) treden op.

Basiskwaliteit:
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Materiaalkeuze en -detaillering zijn afgestemd op de te 
verwachten belasting. Het werk is recht en strak uitgevoegd. Waar nodig of voorgeschreven is er geprimerd. 
Voegwanden zijn allemaal recht en strak.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief:
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag van voegen in de scheiding van aangrenzende ruimten/
elementen mogen niet worden aangetroffen.

Materiaal:
Incidenteel manifesteert zich een ernstig defect zoals uitgepeuterd kitwerk, onthechting en scheurvorming. 
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Serieuze gebreken, waaronder barstvorming en verstening (beginstadium), treden op. De hechting van 
kitwerk op (zanderige) steenachtige ondergronden is beperkt. De hechting neigt er vooral toe “aan te 
kleven” en is met een klein beetje (vinger)druk op de kitvoeg tamelijk gemakkelijk te verbreken. Vervuiling 
doet zich voor door ingewaaid stof en zand.

Basiskwaliteit:
Het uitgevoerde werk is goed. Het werk is wat minder recht en strak uitgevoerd. Lichte besmetting van 
omliggend werk wordt aangetroffen. Incidenteel komen kleine afwijkingen in de detaillering van de 
kitmassa voor. Materiaalkeuze en detaillering zijn afgestemd op de te verwachte belasting. Waar nodig of 
voorgeschreven is er geprimeerd.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief:
Gebreken zoals lekkages en vochtdoorslag in de scheidingen tussen aangrenzende ruimten doen zich niet 
voor. Zeer incidenteel komt lekkage voor in (horizontale) kitvoegen tussen galerijplaten etc.

Materiaal:
Plaatselijk worden ernstige defecten, zoals onthechting en scheurvorming aangetroffen. Ontwikkeling van 
verstening en verharding in de toplagen is zichtbaar. Het dieper gelegen kitwerk bezit nog de oorspronke-
lijke kwaliteit. De hechting van kitvoegen op (zanderige) steenachtige ondergronden is zeer beperkt: de kit 
zit meer in de voeg geklemd dan dat deze aan de voegwanden is gehecht. Het oppervlak is zichtbaar vervuild 
door ingewaaid zand of stof.

Basiskwaliteit:
Het werk is redelijk. Voegwanden zijn, waar dat nodig of voorgeschreven is, niet voorbehandeld. Het werk is 
niet erg recht en strak uitgevoerd. Zichtbare migratie van oplosmiddel in omliggend werk (bij slechte 
kitkwaliteit) treedt op. De afstemming van kitvoegbreedte op kitvoegdiepte is enigszins aan de krappe kant.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief:
Incidenteel doen zich lekkages en tochtklachten voor of hebben zich reeds voorgedaan. Deze zijn veroor-
zaakt door kitwerk in scheidingen van binnen- en buitenklimaat. Incidenteel tot plaatselijk worden 
lekkages aangetroffen in (horizontale) kitvoegen tussen galerijplaten etc.

Masteriaal:
Plaatselijk tot regelmatig doen zich ernstige gebreken, waaronder onthechting en scheurvorming, voor. 
Verstening en verharding hebben zich in de diepte van de voeg ontwikkeld. De oorspronkelijke kwaliteit en 
eigenschappen zijn vrijwel verdwenen. De hechting van kit op (zanderige) steenachtige oppervlakten begint 
kieren te vertonen.

Basiskwaliteit:
Het werk is matig. Structurele fouten komen voor: de kitmassa heeft te weinig diepte ten opzichte van de 
breedte. De aanhechting van de kit is slecht (op meer dan twee vlakken, keuze van de kit in relatie tot de te 
verwachte belasting). Plastische kit is gebruikt in plaats van elastische kit, er is een te smalle kitvoeg. Kitten 
kunnen van een slechte kwaliteit zijn. Denk met name aan sterk migrerende butyleenkitten.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief:
Incidenteel tot plaatselijk doen zich lekkages en tochtproblemen voor of hebben zich reeds voorgedaan in 
scheidingen van binnen- en buitenklimaat. Lekkages in (horizontale) kitvoegen worden plaatselijk tot 
regelmatig aangetroffen.
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Materiaal:
Regelmatig doen zich ernstige gebreken zoals onthechting, scheurvorming en ontbrekende delen voor. De 
kitmassa is vaak volledig versteend en zit op veel plaatsen min of meer los in de voeg.

Basiskwaliteit:
Het werk is slecht. Door structurele fouten kan de kit vrijwel onmogelijk nog functioneren. De combinatie 
van verkeerde kitkwaliteit en verkeerde verhouding van de kitmassa is hiervan een voorbeeld. Ook gebeurt 
het dat kit op oneigenlijke wijze is toegepast in zeer brede voegen (40 mm en meer), waar in feite andere 
materialen gekozen hadden moeten worden.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Afwerklagen	plafond

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) het plafond slechts incidenteel tot plaatselijk.
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Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) het plafond regelmatig.
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) het plafond aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De afwerklaag van het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in 
de NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van (de afwerklaag van) het plafond niet langer gewaarborgd is/te groot is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de afwerklaag van het plafond dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
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Werking/constructief
Het oppervlak van plafondbeplating en afwerklagen vertoont algemeen geen noemenswaardige vervuiling, 
vlekken, verkleuring etc. Het geheel ziet er egaal uit. Incidenteel is sprake van ondergeschikte, kleine 
verstoringen, zoals een licht kierende plaat of een plaat met wat vage vingerafdrukken (bijvoorbeeld door 
reparaties aan leidingwerk).

Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen etc.), ontstaan door veroudering, 
komen niet voor. Incidenteel doen zich wel kleine gebreken voor, zoals krassen, barsten, boorgaten en 
kleine afgebroken hoekjes. Ook treden ondergeschikte en in omvang beperkte problemen op aan afwer-
kingstrips, plafondplinten etc.

Basiskwaliteit:
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden betreffen onder meer het niet 
geheel recht en strak aangebracht zijn en een minder goede plaat- of tegelverdeling. Zeer incidenteel 
worden weinig opvallende, kleine reparaties aangetroffen of een licht afwijkende (bijvoorbeeld in textuur) 
plafondplaat.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief:
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring etc. Vooral bij losgelegde systeempla-
fonds beginnen warmtestromen, luchtbewegingen etc. af te tekenen door afwijkende stof- en vuilaanhech-
ting bij kieren in het plafond, bij plafondhoeken etc. De nieuwbouwglans, “het mooie”, is er zichtbaar af. 
Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vlekvorming, vochtplekken, nicotine-
aanslag etc. (niveau conditie 6) en plaatselijk door esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd 
stadium hebben bereikt (niveau conditie 4).

Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen, zwaar mechanisch beschadigde delen 
etc.) komen incidenteel voor. Onderdelen, zoals afwerkstrips en plafondplinten, vertonen soms zichtbare 
gebreken. Ook vertonen zachte plafondbeplatingen beginnende uitzakkings- en uitbollingsverschijnselen 
door vochtinvloeden in de ruimte. Deze verschijnselen zijn zichtbaar onder strijklicht. Pleisterlagen en 
stucplafonds vertonen plaatselijk beginnende scheur- en barstvorming. Incidenteel worden vochtplekken 
en -kringen aangetroffen, die veroorzaakt zijn door lekkages. 

Basiskwaliteit:
Het werk is algemeen goed. Vooral esthetische gebreken in de uitvoering zijn nadrukkelijk waarneembaar. 
Regelmatig voorkomende kiervorming tussen plafondplaat en oplegstrip, slechte plaat- of tegelverdeling 
etc. Daarnaast zijn licht verschillende (textuur, kleur etc.) platen naast en door elkaar toegepast (verschil-
lende fabriekspartijen). Incidenteel tot plaatselijk doen zich reparaties, partiële vervangingen etc. voor 
welke onder andere door kleur en materiaal, enigszins bij het geheel afsteken.

Conditie	3:	Redelijk

Werking/constructief:
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar duidelijk doorzettende vervuiling, verkleuring, 
nicotineaanslag etc. Vooral bij kieren in plafonds, muuraansluitingen, armaturen etc. tekenen, door een 
afwijkend vervuilingpatroon, zichtbaar warmtestromen en luchtbewegingen af. Een identiek vervuiling-
beeld kan bij plafondhoeken worden aangetroffen. De egale nieuwbouwkleur (uiterlijk van de nieuwbouw) 
is zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemeen beeld sterk verstoord door ernstige 
vervuiling, vlekken etc.. Deze kan onder andere veroorzaakt zijn door ernstige lekkages. Plaatselijk tot 
regelmatig worden esthetische gebreken aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.
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Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen etc.) komen plaatselijk voor. 
Incidenteel zijn kleine delen er spontaan uitgevallen. Zachte, vochtgevoelige plafondplaten vertonen 
zichtbaar uitzakkings- of uitbollingsverschijnselen (± 5 - 10 mm). Pleister- en stucplaten vertonen plaatselijk 
zichtbaar barsten en scheuren. Plaatselijk wordt ernstige schade veroorzaakt door lekkages.

Basiskwaliteit:
Het werk is matig. De hechting of verankering van afwerklagen, beplatingen en plafondsystemen is niet 
optimaal. Oorzaak: een minder goede voorbehandeling of uitvoering. Plaatselijk zijn reparaties en partiële 
vervangingen uitgevoerd met zichtbaar afwijkende materialen. In het kader van herstelwerkzaamheden zijn 
plaatselijk diverse, op ad hoc basis of tijdelijke, bekledingen aangebracht teneinde gebreken te verbergen. 
Een professionelere en meer duurzame reparatie komt voor, in de vorm van het geheel beplakken van het 
plafondoppervlak (pleisterwerk) met zogenaamd Zwitsers linnen.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief:
Algemeen vertoont het oppervlak zichtbare vervuiling, verkleuring, nicotineaanslag etc. Warmtestromen en 
luchtbewegingen tekenen af bij kieren in systeemplafonds, bij muurafsluitingen, rond armaturen etc. door 
zichtbaar afwijkende vervuiling ten opzichte van de omringende vlakken. Plaatselijk wordt dit algemene 
beeld sterk verstoord door esthetische gebreken, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanische beschadigingen, (af )gebroken platen etc.) 
komen plaatselijk tot regelmatig voor. Incidenteel tot plaatselijk zijn kleine delen spontaan uit het plafond 
gevallen en verdwenen. Zachte, vochtgevoelige plafondplaten vertonen zichtbaar uitzakkingsverschijnselen 
(meer dan 5 - 10 mm). Bij ornamentenplafonds ontbreken soms plaatselijk flinke stukken of zijn deze 
inmiddels zwaar beschadigd. Pleister- en stucplafonds vertonen aanzienlijk barsten en scheuren.

Basiskwaliteit:
Het werk is zeer matig. Structurele fouten in keuze, uitvoering en materiaalsamenstelling komen voor. 
Hierdoor is de samenhang van materialen of de hechting en de verankering aan de ondergrond matig c.q. 
twijfelachtig. Incidenteel ontstaan, op beperkte schaal, veiligheidsrisico’s voor de gebouwgebruikers. Ook 
worden regelmatig reparatieplekken of partiële vervangingen aangetroffen, die zichtbaar tegen de 
omgeving afsteken.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief:
Algemeen vertoont het oppervlak sterke vervuiling, verkleuring, nicotineaanslag etc. Kieren in systeempla-
fonds en muuraansluitingen tekenen zichtbaar af tegen omringende vlakken door een massief donkerbrui-
ne tint: de originele kleur is vrijwel niet meer herkenbaar. Tevens komen plaatselijk tot regelmatig 
esthetische gebreken voor, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal:
Ernstige, technische gebreken (loszittende delen, (af )gebroken platen, mechanische beschadigingen etc.) 
doen zich meer dan regelmatig voor. Ornamentenplafonds zijn algemeen tamelijk zwaar beschadigd. 
Pleister- en stucplafonds vertonen aanzienlijk ernstige barsten en scheuren.

Basiskwaliteit:
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten worden aangetroffen in uitvoering, samenstelling van 
materialen etc. Een gevolg hiervan kan zijn, dat de samenhang van materialen of de hechting c.q. veranke-
ring aan de ondergrond uiterst minimaal is. Incidenteel tot plaatselijk ontstaan hierdoor beperkte 
veiligheidsrisico’s voor de gebouwgebruikers.
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Conditie	6	:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN		HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGEGEVING:
• Niet van toepassing

Conditieomschrijving	Bekleding	plafond

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
De be-/aankleding en afwerklaag van het plafond voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
De be-/aankleding van het plafond voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de be-/aankleding van het plafond incidenteel tot plaatselijk. Aanwezige be-/aankleding is 
vrijgehouden van oppervlaktes warmer dan 900C, vormt geen druppels in geval van brand (en hangt op > 
2,5 meter in ruimten bestemd voor >50 personen).
  
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
De be-/aankleding en afwerklaag van het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
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Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de be-/aankleding van het plafond. Aanwezige be-/aankleding is vrijgehouden van oppervlaktes 
warmer dan 900C, vormt geen druppels in geval van brand (en hangt op > 2,5 meter in ruimten bestemd 
voor >50 personen).
 
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De be-/aankleding en afwerklaag van het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de be-/aankleding van het plafond aanzienlijk. Aanwezige be-/aankleding is vrijgehouden van 
oppervlaktes warmer dan 900C, vormt geen druppels in geval van brand (en hangt op > 2,5 meter in ruimten 
bestemd voor >50 personen).

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
De be-/aankleding en afwerklaag van het plafond voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element 
zijn vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brand- en/of rookwerendheid, brandvoortplanting en/of rookpro-
ductie van de be-/aankleding van het plafond niet langer gewaarborgd is/te groot is. Aanwezige be-/
aankleding is niet vrijgehouden van oppervlaktes warmer dan 900C, vormt druppels in geval van brand (en 
hangt op < 2,5 meter in ruimten bestemd voor >50 personen).
  
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van de be-/aankleding van het plafond dat deze niet meer te classificeren is 
onder conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief:
Het oppervlak van plafondbeplating en afwerklagen vertoont algemeen geen noemenswaardige vervuiling, 
vlekken, verkleuring etc. Het geheel ziet er egaal uit. Incidenteel is sprake van ondergeschikte, kleine 
verstoringen, zoals een licht kierende plaat of een plaat met wat vage vingerafdrukken (bijvoorbeeld door 
reparaties aan leidingwerk).
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Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen etc.), ontstaan door veroudering, 
komen niet voor. Incidenteel doen zich wel kleine gebreken voor, zoals krassen, barsten, boorgaten en 
kleine afgebroken hoekjes. Ook treden ondergeschikte en in omvang beperkte problemen op aan afwer-
kingstrips, plafondplinten etc.

Basiskwaliteit:
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. Kleine onvolkomenheden betreffen onder meer het niet 
geheel recht en strak aangebracht zijn en een minder goede plaat- of tegelverdeling. Zeer incidenteel 
worden weinig opvallende, kleine reparaties aangetroffen of een licht afwijkende (bijvoorbeeld in textuur) 
plafondplaat.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief:
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende vervuiling, verkleuring etc. Vooral bij losgelegde systeempla-
fonds beginnen warmtestromen, luchtbewegingen etc. af te tekenen door afwijkende stof- en vuilaanhech-
ting bij kieren in het plafond, bij plafondhoeken etc. De nieuwbouwglans, “het mooie”, is er zichtbaar af. 
Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige vlekvorming, vochtplekken, nicotine-
aanslag etc. en plaatselijk door esthetische gebreken, die een tamelijk vergevorderd stadium hebben 
bereikt.

Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen, zwaar mechanisch beschadigde delen 
etc.) komen incidenteel voor. Onderdelen, zoals afwerkstrips en plafondplinten, vertonen soms zichtbare 
gebreken. Ook vertonen zachte plafondbeplatingen beginnende uitzakkings- en uitbollingsverschijnselen 
door vochtinvloeden in de ruimte. Deze verschijnselen zijn zichtbaar onder strijklicht. Pleisterlagen en 
stucplafonds vertonen plaatselijk beginnende scheur- en barstvorming. Incidenteel worden vochtplekken 
en -kringen aangetroffen, die veroorzaakt zijn door lekkages. 

Basiskwaliteit:
Het werk is algemeen goed. Vooral esthetische gebreken in de uitvoering zijn nadrukkelijk waarneembaar. 
Regelmatig voorkomende kiervorming tussen plafondplaat en oplegstrip, slechte plaat- of tegelverdeling 
etc. Daarnaast zijn licht verschillende (textuur, kleur etc.) platen naast en door elkaar toegepast (verschil-
lende fabriekspartijen). Incidenteel tot plaatselijk doen zich reparaties, partiële vervangingen etc. voor 
welke onder andere door kleur en materiaal, enigszins bij het geheel afsteken.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief:
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar duidelijk doorzettende vervuiling, verkleuring, 
nicotineaanslag etc. Vooral bij kieren in systeemplafonds, muuraansluitingen, armaturen etc. tekenen, 
door een afwijkend vervuilingpatroon, zichtbaar warmtestromen en luchtbewegingen af. Een identiek 
vervuilingbeeld kan bij plafondhoeken worden aangetroffen. De egale nieuwbouwkleur (uiterlijk van de 
nieuwbouw) is zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemeen beeld sterk verstoord 
door ernstige vervuiling, vlekken etc.. Deze kan onder andere veroorzaakt zijn door ernstige lekkages. 
Plaatselijk tot regelmatig worden esthetische gebreken aangetroffen, die een vergevorderd stadium hebben 
bereikt.

Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, ontbrekende delen etc.) komen plaatselijk voor. 
Incidenteel zijn kleine delen er spontaan uitgevallen. Zachte, vochtgevoelige plafondplaten vertonen 
zichtbaar uitzakkings- of uitbollingsverschijnselen (± 5 - 10 mm). Pleister- en stucplaten vertonen plaatselijk 
zichtbaar barsten en scheuren. Plaatselijk wordt ernstige schade veroorzaakt door lekkages.
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Basiskwaliteit:
Het werk is redelijk. De hechting of verankering van afwerklagen, beplatingen en plafondsystemen is niet 
optimaal. Oorzaak: een minder goede voorbehandeling of uitvoering. Plaatselijk zijn reparaties en partiële 
vervangingen uitgevoerd met zichtbaar afwijkende materialen. In het kader van herstelwerkzaamheden zijn 
plaatselijk diverse, op ad hoc basis of tijdelijke, bekledingen aangebracht teneinde gebreken te verbergen. 
Een professionelere en meer duurzame reparatie komt voor, in de vorm van het geheel beplakken van het 
plafondoppervlak (pleisterwerk) met zogenaamd Zwitsers linnen.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief:
Algemeen vertoont het oppervlak zichtbare vervuiling, verkleuring, nicotineaanslag etc. Warmtestromen en 
luchtbewegingen tekenen af bij kieren in systeemplafonds, bij muurafsluitingen, rond armaturen etc. door 
zichtbaar afwijkende vervuiling ten opzichte van de omringende vlakken. Plaatselijk wordt dit algemene 
beeld sterk verstoord door esthetische gebreken, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal:
Ernstige technische gebreken (loszittende delen, mechanische beschadigingen, (af )gebroken platen etc.) 
komen plaatselijk tot regelmatig voor. Incidenteel tot plaatselijk zijn kleine delen spontaan uit het plafond 
gevallen en verdwenen. Zachte, vochtgevoelige plafondplaten vertonen zichtbaar uitzakkingsverschijnselen 
(meer dan 5 - 10 mm). Bij ornamentenplafonds ontbreken soms plaatselijk flinke stukken of zijn deze 
inmiddels zwaar beschadigd. Pleister- en stucplafonds vertonen aanzienlijk barsten en scheuren.

Basiskwaliteit:
Het werk is matig. Structurele fouten in keuze, uitvoering en materiaalsamenstelling komen voor. Hierdoor 
is de samenhang van materialen of de hechting en de verankering aan de ondergrond matig c.q. twijfelach-
tig. Incidenteel ontstaan, op beperkte schaal, veiligheidsrisico’s voor de gebouwgebruikers. Ook worden 
regelmatig reparatieplekken of partiële vervangingen aangetroffen, die zichtbaar tegen de omgeving 
afsteken.

Conditie	5	:	slecht

Werking/constructief:
Algemeen vertoont het oppervlak sterke vervuiling, verkleuring, nicotineaanslag etc. Kieren in systeempla-
fonds en muuraansluitingen tekenen zichtbaar af tegen omringende vlakken door een massief donkerbrui-
ne tint: de originele kleur is vrijwel niet meer herkenbaar. Tevens komen plaatselijk tot regelmatig 
esthetische gebreken voor, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal:
Ernstige, technische gebreken (loszittende delen, (af )gebroken platen, mechanische beschadigingen etc.) 
doen zich meer dan regelmatig voor. Ornamentenplafonds zijn algemeen tamelijk zwaar beschadigd. 
Pleister- en stucplafonds vertonen aanzienlijk ernstige barsten en scheuren.

Basiskwaliteit:
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten worden aangetroffen in uitvoering, samenstelling van 
materialen etc. Een gevolg hiervan kan zijn, dat de samenhang van materialen of de hechting c.q. veranke-
ring aan de ondergrond uiterst minimaal is. Incidenteel tot plaatselijk ontstaan hierdoor beperkte 
veiligheidsrisico’s voor de gebouwgebruikers.

Conditie	6	:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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3.12   Schilderwerk binnen

1.	 Overzicht	van	de	elementen

  Binnen dekkend watergedragen (490510)
  Binnen dekkend oplosmiddelhoudend (490520)
  Binnen dekkend prepaint (490530)
  Binnen transparant (490550)
  Binnenzijde buitenkozijnen
  Historische beschermlaag
 
2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening
 
Bedoeld worden alle soorten beschermlagen in het interieur, inclusief de binnezijde van de buitenkozijnen, 
ongeacht het onderliggende materiaal.
Voorbeelden van historische beschermlagen zijn lood withoudende verf, (houtnerf- / natuursteen-)
imitatieschilderwerk, decoratief of figuratief schilderwerk.
 
De opname van beschermlagen moet per hoofdelementengroep worden gesplitst naar beschermlagen op:

Scheidingwanden Scheiding plafond

Skeletdelen Binnenwandopeningen

Binnenvloeren Trap en helling

Binnenzijde buitenkozijnen

Plafond	met	Art	Deco	beschildering	van	historische	waarde.	Beschermlaag	van	houtnerfimitatie	op	deur	in	Paleis	het	Loo
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3.  Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Schilderwerk algemeen in m2 Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich 
op:  
Deze annotaties gelden voor alle elementen
die onder dit hoofdstuk vallen:
* Hoeveelheden naar onderscheiden bouwdelen;
* Producten, zoals het specifiek benoemen van 

toegepaste lood-, zink- of titaanwithoudende 
verf.

* Ondergrond;
* Toepassing van houtnerf- of natuursteenimitatie
* Toepassing van decoratief of figuratief schilder-

werk
* Van historische waarde

Schilderwerken op spijlenhekken, 
plaathekken e.d.

Vlakvol, met 100% verhoogd (correctiefactor 2); 
ofwel 2-zijdig vlakvol gemeten.

Schilderwerken op kozijnen Vlakvol, op basis van buitenwerkse kozijnmaten. 
Correcties bij bijzondere omstandigheden. Vlakvol 
gemeten oppervlak met 100% verhogen (factor 2) 
in geval van binnenkozijnen (2-zijdig). Schilder-
werk op de binnenzijde van de buitenkozijnen 
worden enkelzijdig vlakvol gemeten.

Schilderwerken op kozijnen, in 
geval van exceptioneel grote ruiten

Het vlakvol gemeten kozijn oppervlak verkleinen. 
Als hulpmiddel voor het traceren van dit soort 
situaties alsmede ter bepaling van de correctiefac-
tor kan de volgende vergelijking als vuistregel 
gelden:
• (aantal m1 dorpels + stijlen) x 0,20 m
• Kozijnoppervlak vlakvol gemeten in m2 x 0,66.

Voorbeeld:
Kozijnwerk van 1,5 x 2,5 m zonder tussenstijlen en 
dorpels. Oppervlak = 3,75 m2.

Aantal m1 stijlen en dorpels (=8 m) x 0,2 = 1,6 m2.
Vlakvol oppervlak (=3,75 m2) x 0,66 = 2,5 m2.

Verhouding 1,6 : 2,5 = 0,65 :1

De correctie ten opzichte van de vlakvolmeting is 
dan 65%.
Op te geven hoeveelheid schilderwerk = 0, 65 x 
3,75 = +/- 2,4 m2.

Schilderwerk ( bijvoorbeeld 
betimmering binnenzijde 
lichtkoepels) in m1 met een uitslag 
< 0,3

Berekenen op hoeveelheden van 0,3 m2-m1.

Schilderwerken op geprofileerde 
vlakken

Berekenen volgens het zogenaamde uitgeslagen 
oppervlak (in de lijn van de profilering).

Schilderwerken op trappen De werkelijke aanwezige hoeveelheid in m2 
schilderwerk, uitgeslagen gemeten.

4.  Relevante inspectiepunten

• Schilderwerk op randen, snijkanten, ter plaatse van verstekken, e.d.;
• Hechting van het schildersysteem;
• Beschermende waarde met betrekking tot aantasting van de ondergrond.
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• Is er loodverf, te herkennen aan loodwit onder verguldsel, toegepast? 

BRAND:
Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	afwerklagen
•  Testrapporten en classificatiedocumenten van de aanwezige constructieonderdelen.
•  Samenstelling en wijze van bevestiging van de constructieonderdelen en ondergrond.

Relevante	inspectiepunten	ten	aanzien	van	rookontwikkeling	van	afwerklagen:
•  Testrapporten en classificatiedocumenten van de aanwezige constructieonderdelen.
•  Samenstellingen van de constructieonderdelen.

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Schilderwerk op randen, snijkanten, ter plaatse van verstekken, e.d.;
• Hechting van het schildersysteem;
• Beschermende waarde met betrekking tot aantasting van de ondergrond.

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Loodwithoudende verf in relatie tot arbowetgeving

5.  Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

• Het schilderwerk binnen vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (In het materiaal zitten scheuren, 
kieren, naden en/of openingen).

Brandveiligheidsrisico’s ernstige gebreken:
• Het geschilderde element bezwijkt voortijdig in geval van brand.

Serieuze	gebreken

• Het schilderwerk binnen vertoont (oppervlakte)beschadigingen. (In het materiaal zitten scheuren, 
kieren, naden en/of openingen), waardoor de vereiste WBDBO waarde niet wordt gehaald en/of de 
brandvoortplanting /rookproductie groter is dan toegestaan.

• Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van het schilderwerk binnen kan niet 
worden aangetoond dat deze qua WBDBO/WRD, brandvoortplanting en/of rookproductie voldoet aan de 
geldende eisen.

• Van het certificaat van het schilderwerk binnen is de geldigheid verlopen, waardoor de vereiste WBDBO/
WRD waarde niet aantoonbaar wordt gehaald en/of de brandvoortplanting /rookproductie groter is dan 
toegestaan.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
• De vereiste WBDBO/WRD waarde wordt niet gehaald.
• De brandvoortplanting/ rookproductie van het schilderwerk binnen is groter dan toegestaan.

Geringe	gebreken

• Niet van toepassing.
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Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.
ONDERHOUD:	

Ernstige	gebreken

Materiaalintrinsiek
• ‘Intercoat’ onthechting (onthechting van beschermlagen onderling): intensiteit eindstadium 
• Corrosie
• Kale delen, ook heilige dagen: intensiteit eindstadium
• Afbladderen: intensiteit eindstadium

Serieuze	gebreken

Materiaaloppervlak
• Beschadiging: intensiteit eindstadium
• Barsten: intensiteit eindstadium
• Erosie, verwering
• Glansverlies
•  ‘Pinholes’: intensiteit eindstadium
• Verpoederen
• Verbrossing
• Verzeping

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
• Dekking onvoldoende
• Laagdikte onvoldoende, afwijking van minimale droge laagdikte voor bescherming verfraaiing
• Elasticiteit onvoldoende
• Poriën
• Bloeden, oplossen onderliggende basisproduct: intensiteit eindstadium
• Blazen, blaren: intensiteit eindstadium
• Glansverlies
• Migrerende inhoudstoffen uit hout: intensiteit eindstadium
• Migrerende zinkzouten bij verzinkt werk en zinkstofverf: intensiteit eindstadium
• Migrerende zouten bij steenachtige ondergrond: intensiteit eindstadium
• Materiaaltoepassing foutief
• Scherpe randen bij metalen
• Nakleven verfproduct, ook wel ‘after tack’-effect: intensiteit eindstadium

Geringe	gebreken

Afwerking
• Zakker
• Vergeling 
• Graffiti, bekladding
• Vuil, aanslag, verkleuring
• Zoorheid

ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing



314 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

6.	 Genormeerde	conditieomschrijving	binnenschilderwerk

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het schilderwerk binnen voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
 
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het schilderwerk binnen voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd 
in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk binnen niet incidenteel tot plaatselijk.
  
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het schilderwerk binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk binnen regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het schilderwerk binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
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Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk binnen aanzienlijk. 
 
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het schilderwerk binnen voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brandwerendheid (indien toegepast als brandwerende coating), 
brandvoortplanting en/of rookproductie van het schilderwerk binnen niet langer gewaarborgd is/te groot 
is.
  
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het schilderwerk binnen dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5. 

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking	/	constructie
Het oppervlak vertoont algemeen geen noemenswaardige stofaanhechting, verkleuring etc. Ook gebreken 
zoals zakkers, kwaststrepen en rimpeling, zijn ondergeschikt en komen incidenteel voor.

Materiaal	
Technische gebreken aan het verfsysteem, ontstaan door veroudering, komen niet voor. Incidenteel worden 
op kwetsbare plaatsen kleine mechanische gebreken, zoals krassen, aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is zonder meer goed en deugdelijk. De voorbereiding van de ondergrond en het gekozen verfsy-
steem zijn afgestemd op de gebruiksomstandigheden. Vooral wordt gedoeld op: de gebruiksintensiteit van 
de ruimte; eventuele vochttransporten vanuit de ondergrond; en de vastheid van de ondergrond in relatie 
tot de mechanische sterkte van de verflaag. Voor schilderwerk op plaatsen met weinig daglicht is een niet 
verkleurd verfsysteem gekozen. Bijvoorbeeld, in plaats van een alkydverfsysteem, een acrylaat in oplossing.

Conditie	2:	goed

Werking	/	constructie
Algemeen vertoont het oppervlak beginnende vervuiling, stofaanhechting, nicotineaanslag etc. 
Warmtestromen, dode hoeken etc. beginnen zichtbaar te worden, onder andere door afwijkende stofaan-
hechting. De “nieuwbouwglans” is er zichtbaar af. Incidenteel wordt dit algemene beeld sterk verstoord 
door ernstige vervuiling, stofaanhechting etc. Plaatselijk gebeurt dit door esthetische gebreken, die een 
tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.

Materiaal
Ernstige technische gebreken, zoals afschilfering, komen incidenteel voor. Bij bootverbindingen etc. wordt 
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algemeen beginnende barstvorming aangetroffen. Op zwaar belaste plaatsen worden plaatselijk afgesleten 
en bekraste delen aangetroffen. Bijvoorbeeld bij deursloten, deurkrukken en leuningwerken.

Basiskwaliteit
Het werk is algemeen goed. Het gekozen verfsysteem is redelijk goed afgestemd op de gebruiksomstandig-
heden. Wel kan, door een combinatie van lichte op donkere kleuren, het oppervlak er bont uit beginnen te 
zien (de ondergrond kan doorschijnen). Besnijwerk is enigszins onregelmatig uitgevoerd. Hierbij wordt 
beginnende bekladding van de te schilderen delen aangetroffen. 
Alkydverfsystemen, zijn - indien gebruikt in ruimten met weinig daglicht - qua kleur afgestemd op optre-
dende vergeling. Ondertussen is, door overschilderen, sprake van zichtbaar toenemende dikte van de 
verflaag.

Conditie	3:	redelijk

Werking	/	constructie
Het oppervlak vertoont algemeen beginnende, maar zichtbaar doorzettende vervuiling, stofaanhechting, 
vergeling, nicotineaanslag etc. Warmtestromen en luchtbewegingen beginnen zich zichtbaar af te tekenen 
in plafondhoeken, bij wand/plafondaansluitingen, rond armaturen etc. De egale nieuwbouwkleur is 
zichtbaar verdwenen. Incidenteel tot plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord door ernstige 
stofaanhechting, vervuiling, vergeling etc. Plaatselijk tot regelmatig gebeurt dit door esthetische gebreken, 
die een tamelijk vergevorderd stadium hebben bereikt.
 

	Conditie: 3

Omschrijving: Door	optrekkend	vocht	in	de	binnenmuren	
is	het	schilderwerk	afgebladderd.

Omvang: Een	ernstig	gebrek	zoals	afbladderend	
schilderwerk	komt	plaatselijk	(2	-	10%)	voor.

Materiaal
Ernstige technische gebreken, zoals afschilfering, doen zich plaatselijk voor. Barstvorming gaat bij een 
werkende ondergrond soms gepaard met beginnende afbrokkeling. Plaatsen die door gebruik zwaar belast 
zijn, vertonen zichtbaar slijtage, vaak met kale delen op randen, met krassen etc. (deuren en deurkozijnen).

Basiskwaliteit
Het werk is matig. Dit beeld wordt bepaald door zichtbare verbrossing van het verfsysteem. Verbrossing 
wordt veroorzaakt doordat, in de loop der tijd, een relatief zeer dikke verflaag is opgebouwd. Ook kan 
verbrossing ontstaan doordat de hechting op de ondergrond en/of op de laag niet optimaal is. Oorzaak: een 
minder geschikte keuze van het verfsysteem of onvoldoende reiniging van de ondergrond. Problemen van 
andere aard kunnen ontstaan door toepassing van licht gekleurde alkyddekverven in ruimten met weinig 
tot geen daglicht.

Conditie	4:	matig

Werking	/	constructie
Algemeen vertoont het oppervlak duidelijk zichtbare stofaanhechting etc. Lichte oppervlakken hebben 
zichtbaar een grijstint gekregen. Warmtestromen en luchtbewegingen tekenen zich goed zichtbaar af in 
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plafondhoeken, bij wand/plafondaansluitingen, rond armaturen, rond scheuren etc. Plaatselijke verschil-
len in hygroscopisch gedrag van steenachtige ondergronden (voegen t.o.v. steen) beginnen zich, door 
onderling afwijkende stofaanhechting, af te tekenen. Plaatselijk wordt dit algemene beeld sterk verstoord 
door esthetische gebreken, die een vergevorderd stadium hebben bereikt.
 
Materiaal
Ernstige technische gebreken, zoals afschilfering, treden plaatselijk tot regelmatig op. Plaatselijk worden, 
op door gebruik zwaar belaste plaatsen, onder meer slijtage, krassen en kale delen aangetroffen.

Basiskwaliteit
Het werk is zeer matig. Structurele fouten komen voor. Een verkeerd gekozen verfsysteem bijvoorbeeld, kan 
er de oorzaak van zijn dat de hechting van verfsystemen onderling of op een ondergrond matig is.

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Algemeen vertoont het oppervlak sterke stofaanhechting, verkleuring, vervuiling etc. Lichte oppervlakken 
zijn vrijwel niet meer als zodanig herkenbaar. Warmtestromen, luchtbewegingen en verschillen in 
hygroscopisch gedrag van ondergronden tekenen zich sterk af. Voegen in gepleisterde en gemetselde 
wanden, in latten van rietplafonds etc., schijnen zichtbaar door. Plaatselijk tot regelmatig worden estheti-
sche gebreken, die een vergevorderd stadium hebben bereikt aangetroffen.

Materiaal
Ernstige technische gebreken, zoals afschilfering, komen meer dan regelmatig voor. Soms is de verf er 
plaatselijk volledig afgevallen. Kale plekken, sterk afgesleten en bekraste oppervlakken doen zich plaatselijk 
tot regelmatig voor.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten in de voorbehandeling van de ondergrond, de keuze van 
verfsystemen etc., treden op. Dit kan ertoe leiden dat de hechting van de verfsystemen onderling of op een 
ondergrond uiterst minimaal is.

Conditie: 5

Omschrijving: De	verflaag	komt	bijna	in	zijn	geheel	
van	het	kozijn.

Omvang: Ernstige	gebreken	zoals	afbladdering	en	
kale	delen	komen	aanzienlijk	(30-70%)	voor.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.
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ENERGIE:
• Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing  
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3.13   Vaste inrichtingen

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Specifiek	gebruiker	inrichtingen
Vast meubilair (711110)
Sport/Fitness/trimzaalinrichting (722200)

2.	 Omschrijving	van	elementen	en	afbakening

Vast (kerk)meubilair
Bedoeld wordt al het meubilair en toebehoren binnen het interieur, aard- en/of nagelvast aan vloer, muur
of plafond.
Tot deze categorie behoren ook bedste(d)e: hier wordt onder verstaan een kast/slaapplaats die is opgeno-
men in de wandbetimmering van een kamer. Deze is soms voorzien van een ‘onderschuif ’ en kan afgesloten 
worden middels een (dubbel) deurtje of een gordijn.
Sport/Fitness/trimz.inrichting
Bedoeld wordt …

3.  Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Vast meubilair in 
bijvoorbeeld kerk, 
rechtbank, gevangenis , 
monumentale 
gebouwen/ ruimten, 
e.d./ met gebouwge-
bonden functie

m2 geprojecteerd vloeroppervlak 
(koorgestoelte, vaste kerkbanken, vaste 
biechtstoelen, doksaal, communiebanken, 
kerkportaal, wachtbank, wachthokje, kluis)

Uniek (liturgisch) meubilair in stuks (altaar, 
liturgietafel, preekstoel, lezenaar, 
doopvont, orgel, rouw-, psalmbord)

Ingebouwde bedstede o.d. in stuks

Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich o.a. op:
* voor modern elementen geldt:

- Fabrikaat
- Type/ opbouw
- Bouwjaar
- Locatie
- Toegepast Materiaal
- Afwerking/beschermlaag

* voor historische elementen geldt:
- beschilderd, voorzien van reliëf/houtsnijwerk/inlegwerk
- specificatie van gebruikte materialen
- van historische waarde
- beschrijving van de vorm indien ongebruikelijk/ speciaal
- in gebruik of museaal?
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Element Weergave omvang Annotaties/additionele informatie

Sport/Fitness/trimz.
inrichting

Stuks Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich op:
* Fabrikaat
* Type/ uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/ omvang/ vermogen
* Componenten
* Locatie

Specifiek gebruiker 
inrichtingen, zoals al 
dan niet geconditio-
neerde vitrine’s bij 
musea, of archiefstel-
lingen

m2 geprojecteerd vloeroppervlak voor 
vitrine’s 
m1 voor archiefstellingen

Additionele informatie bij de inventarisatie richt
zich op:
* Fabrikaat
* Type/uitvoering
* Bouwjaar
* Capaciteit/omvang/vermogen
* Locatie
* Van historische waarde
* Nog in gebruik
* Vitrine’s al dan niet geconditioneerde  uitvoering
* Opgesteld in geconditioneerde omgeving

4.		 Relevante	inspectiepunten

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden:
•  Houten meubels/ orgelkas specifiek controleren op houtaantasters
•  Houten meubels/ orgelkas specifiek controleren stabiliteit, verankering
•  Houten meubels/ orgelkas specifiek controleren schade/loszittende delen in de constructie
•  Natuursteen controleren op barstvorming, vochtplekken, vuilafzetting
•  Corrosie op orgelpijpen

• Hechting/aansluiting natuursteenplaten haardplaats / schouw
• Staat van afwerklaag/bekleding tegen schouwboezem (wordt soms warm)
• Verkleuring natuursteenplaten (tpv haardplaatsen, schouwen)

Basiskwaliteit
•  Verkeerde materiaalkeuze. Dit kan ertoe leiden dat de hechting van de verfsystemen onderling of op een 

ondergrond uiterst minimaal is.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
•  Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
•  Niet van toepassing

BRAND:
•  Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
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•  Beoordelen van het logboek op storingshistorie en eventuele bijzonderheden
•  Controle op water-, brandstof- en rookgaszijdige lekkage
•  Controle op beschadiging en aanwezigheid van isolatiematerialen
•  Controle op corrosie en overmatige vervuiling
•  Controle van de elektrische aansluitingen
•  Controle van juiste en correcte bevestiging en ophanging
•  Controle op overmatige geluidsproductie, trillingen en onbalans
•  Controle van juiste capaciteit ten behoeve van over- of onderdruk
•  Controle waarden beveiligingen
•  Beschermingsgraden (IP classificaties) van apparatuur onjuist
•  Temperatuurverhoging en sporen van warmte ontwikkeling
•  Aanwezigheid van juiste onderdelen

ENERGIE:
•  (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
•  Keuringen
•  Logboeken

5.		 Gebreken

BRAND:

Ernstige	gebreken

•  Niet van toepassing.

Serieuze	gebreken

•  Vanwege het ontbreken van de productinformatie/certificaten van de toegepaste materialen van het naar 
de lucht gekeerde deel van een vast inrichtingselement kan niet worden vastgesteld dat deze qua 
brandvoortplanting en/of rookproductie voldoen aan de gestelde eisen.

•  Van het certificaat van de toegepaste materialen van het naar de lucht gekeerde deel van een vast 
inrichtingselement is de geldigheid verlopen.

•  Het toegepaste materiaal van het naar de lucht toegekeerde deel van een vast inrichtingselement in een 
voor publiek toegankelijke ruimte vertoont (oppervlakte)beschadigingen.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
•  De brandvoortplanting/ rookproductie van het vaste inrichtingselement is groter dan toegestaan.

Geringe	gebreken

•  Niet van toepassing.

Zie ook algemene inspectiepunten en gebreken vermeld bij gebouw.

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Werking/constructief
•  Onbalans/trillen installatiedeel
•  Onregelmatige loop
•  Dichtgeslibd toestel
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•  Barsten of gaten in behuizing of keteldelen
•  Beschadiging in de vorm van barsten of gaten: intensiteit eindstadium

•  (Revisie)tekeningen

Materiaal
•  Corrosie, aan bijvoorbeeld frame en plaatwerken
•  Kunststof onderdeel uitgehard
•  Scheuren of spleten als gevolg van ondeugdelijke constructie
•  Verbrossing / verpulvering van natuursteen door inwerking vocht
•  Sporen/aanwezigheid van houtaantasters

Basiskwaliteit
•  Verkeerde materiaalkeuze

Serieuze	gebreken

Werking/constructie
•  Beschadiging in de vorm van deuken
•  Scheluw/scheef trekken/deformatie

Materiaal
•  Ruwe/scherpe randen, splinterend hout

Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
•  Ontbreken van onderdeel zoals beschermplaat, deksel of deur: intensiteit eindstadium
•  Ontbreken van onderdeel zoals bedieningshendel: intensiteit Eindstadium
•  Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd
•  Ondeugdelijke reparatie/restauratie
• Rook of brandschade aan boezem/mantel/schouw

Geringe	gebreken

Onderhoud
•  Niet van toepassing

Materiaal/Afwerking
•  Beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit
•  Verkleuring (door licht- of vochtinwerking of schimmel)
•  Krimpscheuren of spleten als gevolg van natuurlijke werking van het hout
•  Oppervlakte vuil
•  Verzwakte/beschadigde bevestiging aan wand/muur/vloer
Verval (niet van toepassing op elementen van historische waarde)
•  Ouder dan 50 % maar niet ouder dan 75 % van de levensduur: intensiteit beginstadium
•  Ouder dan 75 % van de levensduur: intensiteit gevorderd stadium

ENERGIE:
•  (voorlopig) Niet van toepassing

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
Keuringen (certificering, inspectie, periodieke beproeving of controle)
•  Afwezigheid certificaten
•  Uitgevoerd door ondeskundige
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•  Tijdstip van uitvoering te laat
•  Kwaliteit keuring (correctheid e.d)onvoldoende
Logboeken
•  Afwezigheid
•  Logboek niet volledig
Tekeningen
•  Afwezigheid
•  Relevante gegevens structureel ontbrekend
•  Overige gegevens ontbreken incident

6.	Genormeerde	conditiebeschrijvingen

Specifiek Gebruikers inrichting/Vast meubilair/ Sport- en fitnessapparatuur 

BRAND:

Conditieomschrijving	Vast	meubilair

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het vaste meubilair voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Montage van toegepaste materialen is conform voorschriften. 
(oppervlakte)beschadigingen komen niet voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn aanwezig en geldig. 
 
Basiskwaliteit
Niet van toepassing
  
Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het vaste meubilair voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt incidenteel tot plaatselijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen incidenteel tot plaatselijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het vaste meubilair 
slechts incidenteel tot plaatselijk.
 
Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het vaste meubilair voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt regelmatig voor.
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(oppervlakte)beschadigingen komen regelmatig voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het vaste meubilair 
regelmatig.
  
Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het vaste meubilair voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt aanzienlijk voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen aanzienlijk voor. 
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten zijn wel aanwezig en geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken beïnvloeden de brandvoortplanting en/of rookproductie van het vaste meubilair 
aanzienlijk.
  
Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het vaste meubilair voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit element zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).
 
Materiaal
Verkeerde montage van toegepaste materialen komt algemeen voor.
(oppervlakte)beschadigingen komen algemeen voor.
Benodigde (product)certificaten, classificatiedocumenten ontbreken of zijn niet meer geldig.
 
Basiskwaliteit
Voorkomende gebreken maken dat de brandvoortplanting en/of rookproductie van het vaste meubilair niet 
langer gewaarborgd is/te groot is.
 
Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het vaste meubilair dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

Vooralsnog zijn voor de overige elementen geen condities gedefinieerd voor brand.  

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het element verkeert in een nieuwbouwstaat, voor zover het geen historisch element betreft. Er kunnen 
uitsluitend kleine mechanische beschadigingen in
de vorm van krassen of een lichte uitwendige vervuiling worden waargenomen. 

Materiaal

Basiskwaliteit
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Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Veroudering door het gebruik is waarneembaar. De “nieuwbouwglans” is er duidelijk af. Het is mogelijk dat
er in de afgelopen paar jaar onder normale gebruiksomstandigheden enkele storingen zijn opgetreden. 
Onder de normale gebruiksomstandigheden zijn echter geen bedreigende situaties met betrekking tot het 
functioneren opgetreden.

Materiaal
Geringe gebreken kunnen worden waargenomen zoals plaatselijke  beschadigingen.
Een serieus gebrek kan worden aangetroffen.

Basiskwaliteit

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Aan het element zijn de invloeden van het gebruik 
en de omgeving duidelijk waar te nemen. 

Materiaal
Een ernstig gebrek bijvoorbeeld vergevorderde corrosie of beschadiging aan basisconstructie kan zich 
voordoen. 

Basiskwaliteit
Originele onderdelen zijn al vervangen door andere fabrikaten. Reparaties zijn niet altijd even vakkundig 
afgewerkt. 
Uitwendig zijn onderdelen niet meer tegen corrosie beschermd door het ontbreken van een afwerklaag.
Beugels ontbreken of bevestigingspunten moeten worden verbeterd of opnieuw worden aangebracht. Het
element voldoet echter nog wel aan de criteria die hieraan zijn gesteld.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
De veroudering is duidelijk zichtbaar. 

Materiaal
De reparaties aan het element in het algemeen zijn veelal provisorisch uitgevoerd en zeker niet 
professioneel.

Basiskwaliteit
De functionaliteit van het element is op langere termijn niet meer gewaarborgd.
De kosten om de onderhoudstoestand daadwerkelijk te verbeteren zullen aanzienlijk zijn. Het is duidelijk 
waarneembaar dat reparaties gehaast en zonder zorg zijn uitgevoerd. Sporen van lekkages zijn duidelijk 
waarneembaar.
Uitwendig maakt het element een vervuilde en verwaarloosde indruk.

Conditie	5:	slecht

Werking	/	constructie
Algemeen vertoont het oppervlak sterke stofaanhechting, verkleuring, vervuiling etc. Lichte oppervlakken 
zijn vrijwel niet meer als zodanig herkenbaar. Voegen in gepleisterde en gemetselde wanden, zijn duidelijk 
zichtbaar. Plaatselijk tot regelmatig worden esthetische gebreken, die een vergevorderd stadium hebben 
bereikt aangetroffen.



326 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Materiaal
Ernstige technische gebreken, komen meer dan regelmatig voor. Soms is de beschermlaag er plaatselijk 
volledig afgevallen. Kale plekken, sterk afgesleten en bekraste oppervlakken doen zich plaatselijk tot 
regelmatig voor.

Basiskwaliteit
Het werk is slecht. Ernstige, structurele fouten in de voorbehandeling van de ondergrond, de keuze van 
verfsystemen etc., treden op.
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4. Onderhoudscycli bouwkundige elementen
 
De integrale vervangingscycli, die in dit hoofdstuk vermeld staan, zijn gebaseerd op 
vervangende maatregelen. Tussentijds noodzakelijk onderhoud is niet vermeld.
Voor elementen van historische waarde geldt dat de cycli moeten worden beschouwd  
als een onderhoudscyclus. Er zijn geen elementen welke op basis van de vangnetconstructie  
verval mogen worden beoordeeld. . 

Terreinen 
 
Uitrusting  
Opstallen 25 jaar
Schuttingen 25 jaar
Toegang, poorten en slagbomen 15 jaar
Hek / schuifpoort 20 jaar
Vouwdeuren 15 jaar
(Keer)muren 25 jaar
Terrein meubilair 15 jaar
   
Afwerking  
Terreinafwerking 30 jaar

Onderbouw 
 
Constructie  
Kelde bakconstructie 60 jaar
Funderingsconstructies 60 jaar
Paalfunderingen 60 jaar

Omhulling gesloten gevel 

Constructie  
Gevel  60 jaar
Skeletdeel buiten 60 jaar
   
Uitrusting  
Ladders en klimijzers buiten 25 jaar
Luifel  30 jaar
Gootconstructie 40 jaar
Traliewerken 40 jaar
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Omhulling opengevel 

Constructie  
Kozijnwerk buiten 30 jaar
Panelen buiten 25 jaar
Vliesgevel 30 jaar
   
Uitrusting  
Beglazing buiten  30 jaar 
Glas-in lood  50-80 jaar
Deuren  15 jaar
Tourniquet buiten  20 jaar

Vloeren en trappen buiten 
 
Constructie  
Vloer buiten ( incl. balkon, galerij, bordes) 60 jaar
Trap buiten 60 jaar
Helling buiten 60 jaar
   
Uitrusting  
Hekwerken / leuningen buiten 60 jaar
   
Afwerking  
Dilatatie / elastische voeg buitenvloer  10 jaar
Vaste afwerklaag buitenvloer  30 jaar
Losse afwerklaag buitenvloer
Losse afwerklaag natuursteen  50 jaar
Losse afwerklaag tegelwerk  50 jaar
Losse afwerklaag rubber noppen  10 jaa
Afwerklaag buitenvloer 30 jaar
Plafondafwerkingen buiten afhankelijk van Materiaal
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Omhulling dak  

Constructie  
Dakconstructie 60 jaar*
Overstekken / boeiboorden  30 jaar
   
Uitrusting  
Overklimverhindering  
Schoorsteen / ventilatiekanaal
Dakaansluiting 15 jaar  
Daglichtvoorzieningen 30 jaar
   
Afwerking  
Dakbedekking vlak dak  20 jaar
Dakbedekking hellend dak
Dakbedekking pannen  60 jaar
Dakbedekking natuurleien  60 jaar
Dakbedekking tegels  60 jaar
Dakbedekking riet 20-25 jaar
Dakbedekking leien 80 jaar
Gesmede ijzeren leihaken 80 jaar
Koperen/bronzen leihaken 25/30 jaar
Roestvaststalen leihaken 25/30 jaar
Dakgootbekleding  15 jaar

Schilderwerk buiten  
 
Beschermlaag  
Buitenschilderwerk  
Bu dekkend, oplosmiddelhoudend 6 jaar
Bu dekkend prepaint 6 jaar
Bu transparant 3 jaar
Bu. Schilderwerk diversen 6 jaar
Verguldsel 30 jaar

Scheiding vloeren

Constructie
Vloerconstructie 60 jaar



330 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Scheiding wanden  

 
Constructie  
Binnenwanden 60 jaar
Skeletdeel binnen 60 jaar
Separatiewand – inbouw 15 jaar
   
Uitrusting  
Vlizotrap 25 jaar
Ladders en klimijzers binnen 40 jaar
   
Afwerking  
Afwerklaag binnenwanden 30 jaar
Bekleding binnenwanden 30 jaar
Dilatatie- / elastische voeg binnenwand 15 jaar

Binnenwandopeningen  
 
Constructie  
Kozijnwerk/panelen binnen 60 jaar

Uitrusting  
Beglazing binnen 60 jaar
Glas-in-lood 50-80 jaar
Deuren  
Draaideuren binnen 30 jaar
Schuifdeuren binnen 15 jaar
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Scheiding plafond  

 
Afwerking  
Verlaagd systeemplafond 20 jaar
Dilatatie- / elastische voeg plafonds 15 jaar
Afwerklaag 30 jaar
Bekleding 30 jaar

Schilderwerk binnen  
 
Beschermlaag  
Binnen dekkend watergedragen 12 jaar
Binnen dekkend oplosmiddelhoudend 12 jaar
Binnen dekkend prepaint 12 jaar
Binnen transparant oplosmiddelhoudend 6 jaar
Binnenzijde buitenkozijnen 9 jaar
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5.  Omschrijving bouwkundige ruimten

Objecten-Gebouwen 

1.	 Overzicht	van	de	ruimten

Gebouw

2.		 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;

Inbegrepen

Uitgesloten
Het terrein waarop het gebouw geplaatst is. (met uitzondering van de aspecten vanuit Brandveiligheid)

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Gebouw M2 bvo Additionele informatie bij de inventarisatie richt zich 
op:

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden:

BRAND:

Brandveilig	gebruik
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven.
Het brandveilig gebruik van een gebouw houdt in dat er geen brandgevaar wordt veroorzaakt en het
melden, alarmeren en bestrijden van brand, het gebruik van vluchtmogelijkheden en het redden van
personen of dieren niet wordt belemmerd.

Relevante inspectiepunten
Geen gebruik dat brandgevaar veroorzaakt zoals:
• Bijv. onvoorzichtig met vuur, ondeskundige aanleg van elektrische installaties.
 Geen aanwezigheid van belemmering voor melding, alarmering of brandbestrijding; afwezigheid van 

obstakels voor brandveiligheidsvoorzieningen zoals:
• Onderdelen van de brandmeldinstallatie (handbrandmelders, brandmeldcentrale, geografisch tableau 

etc.)
• Brandslanghaspels
• Draagbare blustoestellen
• Brandweeringang
• Brandweerlift
• Droge blusleiding
• Brandkranen en bluswaterwinplaatsen
Geen aanwezigheid van belemmering voor het vluchten; afwezigheid van obstakels voor of afsluiting van:
• Vluchtroutes
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• Nooduitgangen
Geen aanwezigheid van belemmering voor eventuele reddingswerkzaamheden:
•  Afwezigheid van belemmeringen voor de brandweerlift

Relevante	inspectiepunten
•  Aanwezigheid van de gebruiksvergunning met bijbehorende tekeningen
De functie is gericht op de mogelijkheid om personen te kunnen redden en brand te kunnen bestrijden
door brandweerinzet.

Relevante	inspectiepunten

Aanwezigheid:
• Brandweerlift
Loopafstand:
• Subbrandcompartiment/rookcompartiment - vluchttrappenhuis
• Subbrandcompartiment – brandweerlift
• Rookcompartiment – vluchttrappenhuis
Inrichting:
• Aanwezigheid voorziening t.b.v. aanvoer verse lucht
• Aanwezigheid voorziening t.b.v. afvoer rook
Voorkomen van brand op brandgevaarlijke locaties
Het voorkomen van het ontstaan van brand op locaties waar een snelle brandgroei mogelijk is.

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van het verbod op roken en open vuur:
• Identificatie waar het verboden is te roken en open vuur te hebben:
 - Opslag brandgevaarlijke stoffen
 - Plaatsen waar een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof kan worden gevuld
 - Plaatsen waar brandgevaarlijke stoffen kunnen uitstromen
• Aanwezigheid duidelijk zichtbare symbolen die het verbod aangeven
Het	voorkomen	van	het	eerste	begin	van	brand
Het voorkomen van brandgevaar, met name het ontstaan en de eerste ontwikkeling van brand.

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van aankleding van eenbesloten ruimte:
• Aanwezigheid aankleding(gordijnen, vitrages, slingers en andere ornamenten in besloten ruimten) die
brandgevaar kan opleveren
• Positionering aankleding
• Maximale temperatuur apparatuur en installaties die met aankleding in aanraking komen
• Aanwezigheid van met brandbaar gas gevulde ballonnen
Praktische	aspecten:
• Brandbaarheid van de aankledingsobjecten
• Omvang en massa van de aankledingsobjecten en de mogelijkheid dat deze elkaar ontsteken (onderlinge 

afstand)
• Aantal personen dat maximaal in de ruimte verblijft of vlucht
• Verticale ruimte tussen vloer en niet op de vloer geplaatste aankleding
• Druppelvorming bij brand van de aankleding boven een vloer bestemd voor gebruik door personen.
• Hoge oppervlaktetemperaturen van verlichting
• Testrapporten of certificaten van aankledingsobjecten
Voorkomen	snelle	branduitbreiding
De functie om een snelle branduitbreiding over inrichtingselementen zoals stands, kramen en podia te
voorkomen.

Relevante	inspectiepunten
• Aanwezigheid stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen
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• Materiaalgebruik aan de naar de lucht gekeerde zijde van de inrichtingselementen
•  Testrapporten en classificatiedocument opvragen van de materialen aan de naar de lucht gekeerde zijde 

van inrichtingselementen
Doorstroomcapaciteit
Het waarborgen van voldoende doorstroomcapaciteit stelt eisen aan de inrichting (inventaris) van een
ruimte zodat personen veilig kunnen vluchten bij brand.

Relevante	inspectiepunten
Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van opstelling inventaris:
• Beschikbare vloeroppervlakte per persoon
• Opstelling van zitplaatsen
• Breedte van doorgangen en gangpaden
Praktische	punten:
• Beschikbare oppervlakte is gelijk aan vloeroppervlakte van de verblijfsruimte minus de oppervlakte van 

inventaris
• Aan elkaar gekoppeld of aan de vloer bevestigd zijn van zitplaatsen
• Vrije ruimte tussen rijen zitplaatsen (inclusief aanwezigheid tafels)
• Aantal zitplaatsen in de ruimte
• Aantal einden van een rij zitplaatsen dat op een gangpad of uitgang uitkomt
• Aantal zitplaatsen per rij

ONDERHOUD:
Met de beoordeling van de bouw- en installatielelementen is de constructieve veiligheid niet afgedekt,
want:
• Alleen het zichtbare deel van de constructie wordt geïnspecteerd. Het zichtbare deel bestaat meestal maar 

een klein gedeelte van de totale constructie. Daar waar het zonder al te grote moeite mogelijk is om 
constructieve elementen nader te bekijken, bijvoorbeeld door het optillen van een syteemplafondplaat 
o.d., dient men dit zeker niet na te laten. Bij twijfel dient er direct contact op genomen met de 
opdrachtgever.

• De ernst van het gebrek is niet altijd goed in te schatten met alleen een visuele inspectie.
• Er zijn weinig of geen constructieve visuele classificaties voor handen met betrekking tot de ernst van de 

schade. Deze classificaties zijn ook moeilijk te maken. Overschrijding van de grenswaarden is aanleiding 
voor het doen van nader constructief onderzoek.

• Scheuren;
• Vervormingen: zettingen, doorbuiging, horizontale verplaatsingen, trillingen;
• Onregelmatigheden in het oppervlak;
• Aantasting van het oppervlak: corrosie (metaal), betonaantasting, houtaantasting, metselwerkaantas-

ting, glasbreuk e.d.
• Losse onderdelen;
• Opleggingen;
• Verankeringen en verbindingen;
• Vloerbelasting, b.v. door vol getaste vloeren;
• Stabiliteitsvoorzieningen zoals windverbanden.

Eventuele	specifieke	aandachtspunten:
• Doorgeroeste spouwankers;
• Bevestigingen van gevelplaten;
• Kanaalplaten;
• Raveelconstructies in vloeren;
• Plassen op het dak, noodafvoeren en h.w.a.;
• Aanpassingen aan spantconstructies;
• Achteraf geboorde gaten;
• Deur en raam sparingen, lateien;
• Doorbraken;
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• De aanwezigheid van constructieve gegevens;
• Monitoren van gebreken

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:

Veel voorkomende gebreken/ tekortkomingen

Ernstige	gebreken:

• In het gebouw zijn (licht) brandbare voorwerpen / stoffen aanwezig. Handelingen die worden verricht/
nagelaten en/of het gebruik van werktuigen kunnen brand veroorzaken.

• Melding, alarmering of brandbestrijding wordt belemmerd door aanwezige voorwerpen/stoffen of door 
verrichte/ nagelaten handelingen of gebruik van werktuigen.

• Vluchten wordt belemmerd door aanwezige voorwerpen / stoffen of door verrichte / nagelaten handelin-
gen of gebruik van werktuigen.

• Redden van personen of dieren wordt belemmerd door aanwezige voorwerpen / stoffen of door ver-
richte/ nagelaten handelingen of gebruik van werktuigen.

• De verplichte gebruiksvergunning is niet aanwezig.
•  Het gebouw wordt gebruikt in strijd met de afgegeven gebruiksvergunning.
•  De verplichte gebruiksmelding is niet aanwezig.
•  Het gebouw wordt gebruikt in strijd met de gedane gebruiksmelding.
•  Er is geen BHV-/ontruimingsplan opgesteld voor het gebouw.
•  De medewerkers zijn niet op de hoogte van hoe te handelen in geval van brand of ontruiming.
•  De BHV-/ontruimingsoefeningen worden niet gehouden.
•  De opstelling van de inventaris is zodanig dat er <0,25 m2 beschikbaar is per staplaats.
•  De opstelling van de inventaris is zodanig dat er <0,30 m2 beschikbaar is per zitplaats die niet kan 

verschuiven / omvallen.
•  De opstelling van de inventaris is zodanig dat er <0,50 m2 beschikbaar is per zitplaats die kan verschuiven/

omvallen.
•  Er is <0,4 m ruimte tussen de rijen zitplaatsen.
•  Er zijn >=8 stoelen in een rij, maar de rij komt niet uit op >=2 gangpaden.
•  Er zijn >=16 zitplaatsen per rij maar de ruimte tussen de rijen is niet >0,45m en/of de gangpaden zijn niet 

>0,6m breed.
•  Er zijn >=32 zitplaatsen per rij maar de gangpaden en uitgangen zijn niet >0,46 m breed.
•  Er zijn >=50 zitplaatsen per rij maar de gangapaden en uitgangen zijn niet >1,1 m breed.
•  Er is <0,5m2 vrij vloeroppervlak per persoon en de aanwezige inventaris is zo opgesteld dat deze kan 

verschuiven of omvallen.
•  De gangpaden tussen de stands, kramen, schappen podia etc. zijn <1,1 m breed.
•  De vrije vloeroppervlakte voor uitgangen van publieke ruimten met stands, kramen, podia, etc. heeft niet 

minimaal de lengte en breedte van de uitgang.

Brandveiligheidsrisico’s	ernstige	gebreken:
•  Brandgevaar.
•  De inzet van de brandweer wordt belemmerd.
•  De vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen/het vluchten wordt belemmerd.
•  Slachtoffers in geval van een calamiteit.
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Serieuze	gebreken:
•  In het gebouw bevinden zich ballonnen gevuld met brandbaar gas.
•  Het BHV-/ontruimingsplan is niet meer actueel.
•  De resultaten van de BHV-/ontruimingsoefeningen zijn niet vastgesteld in een logboek.
•  De ontruimingsplattegrond is niet op de relevante plaats aanwezig.
•  Bij brandgevaarlijke werkzaamheden worden geen extra maatregelen getroffen tegen brand.
•  Bij het afsteken van vuurwerk in het gebouw wordt niet minimaal 14 dagen van te voren een verzoek 

hiertoe ingediend bij B&W.
•  De stookruimte wordt gebruikt als opslagruimte.

Brandveiligheidsrisico’s	serieuze	gebreken:
•  Brandgevaar.
•  Slachtoffers in geval van een calamiteit.

Geringe	gebreken:

•  Het BHV-/ontruimingsplan is niet voorzien van (schriftelijke) instemming van de brandweer.
•  Een aanduiding brandgevaarlijke stoffen is niet aanwezig of voldoet niet aan de NEN3011:2004 en/of is 

slecht zichtbaar of beschadigd.

Brandveiligheidsrisico’s	geringe	gebreken:
•  Brandgevaar.
•  Slachtoffers in geval van een calamiteit.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

6.		 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Gebouw

BRAND:

Conditie	1:	uitstekend

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet volledig aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van werktuigen, middelen of 
voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen niet voor.
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Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig en het gebouw wordt gebruikt conform afgegeven gebruiks-
vergunning of gedane gebruiksmelding. 
Actueel BHV-/ontruimingsplan is aanwezig en bekend bij medewerkers en voorzien van schriftelijke 
instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden jaarlijks gehouden en een actueel logboek is aanwezig.
Actuele en duidelijke ontruimingsplattegronden zijn op iedere verdieping aanwezig. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is. Indien aanwezig 
beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	2:	goed

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer volledig aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn 
vastgelegd in de NEN6059-brandscan(nulmeting). 

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van werktuigen, middelen of 
voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen incidenteel tot plaatselijk voor.

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig en het gebouw wordt gebruikt conform afgegeven gebruiks-
vergunning of gedane gebruiksmelding. 
Actueel BHV-/ontruimingsplan is aanwezig en bekend bij medewerkers maar niet voorzien van schriftelijke 
instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden jaarlijks gehouden en een logboek is aanwezig.
Actuele en duidelijke ontruimingsplattegronden zijn op iedere verdieping aanwezig. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	3:	redelijk

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van werktuigen, middelen of 
voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen regelmatig voor.
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Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig en het gebouw wordt gebruikt conform afgegeven gebruiks-
vergunning of gedane gebruiksmelding. 
Actueel BHV-/ontruimingsplan is aanwezig maar niet bekend bij medewerkers en niet voorzien van 
schriftelijke instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden jaarlijks gehouden maar een actueel logboek ontbreekt.
Actuele en duidelijke ontruimingsplattegronden zijn aanwezig maar niet op iedere verdieping. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	4:	matig

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting).

Materiaal
Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn afwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn afwezig of zodanig opgeslagen dat ze geen 
brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van werktuigen, middelen of 
voorzieningen kunnen geen brandgevaar veroorzaken/ bij brand geen brandgevaarlijke situatie opleveren.
Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen aanzienlijk voor.

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is aanwezig maar niet meer actueel. Het gebouw wordt wel gebruikt 
conform afgegeven gebruiksvergunning of gedane gebruiksmelding. 
Het BHV-/ontruimingsplan is aanwezig maar niet actueel en onbekend bij medewerkers en niet voorzien 
van schriftelijke instemming van de brandweer. 
Ontruimingsoefeningen worden minder dan jaarlijks gehouden en een logboek ontbreekt.
Actuele en ontruimingsplattegronden zijn aanwezig, maar niet allemaal meer duidelijk en niet op iedere 
verdieping aanwezig. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden getroffen.
Vuurwerk wordt niet (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat voldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over voldoende breedte.

Conditie	5:	slecht

Werking/constructief
Het gebruik van het gebouw voldoet niet meer aan de eisen zoals deze voor dit gebouw zijn vastgelegd in de 
NEN6059-brandscan(nulmeting). 

Materiaal
Er zijn met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig. 
Brandbare voorwerpen en/of brandgevaarlijke (vloei)stoffen zijn aanwezig of niet zodanig opgeslagen dat 
ze brandgevaar veroorzaken/ bij brand een brandgevaarlijke situatie opleveren.
Handelingen die worden verricht/nagelaten en/of het (niet) gebruiken van werktuigen, middelen of 
voorzieningen veroorzaken brandgevaar/ leveren bij brand een brandgevaarlijke situatie op.
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Belemmeringen van ontvluchting, (brand)melding, alarmering, brandbestrijding en redden van personen/
dieren komen algemeen voor.

Basiskwaliteit
De gebruiksvergunning/-melding is niet aanwezig en/of het gebouw wordt gebruikt in strijd met de 
afgegeven gebruiksvergunning of gedane gebruiksmelding. 
Het BHV-/ontruimingsplan is niet aanwezig. 
Ontruimingsoefeningen worden niet gehouden.
Actuele ontruimingsplattegronden ontbreken. 
Voorzorgsmaatregelen worden bij brandgevaarlijke werkzaamheden niet getroffen.
Vuurwerk wordt (zonder vergunning) in het gebouw afgestoken.
Opslagplaatsen van brandgevaarlijke stoffen zijn niet aangeduid.
Opstelling van inventaris is zodanig dat er onvoldoende ruimte per zit-/staplaats beschikbaar is.
Indien aanwezig beschikken bijbehorende gangpaden over onvoldoende breedte.

Conditie	6:	zeer	slecht

Een zodanig slechte toestand van het gebruik van het gebouw dat deze niet meer te classificeren is onder 
conditie 5.
 

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)



340 |	Handboek RgdBOEI-inspecties		 ® september 2012 Rijksgebouwendienst

Ruimten-functies-Verblijfsgebied

1.	 Overzicht	van	de	ruimten

Verblijfsgebied

2.		 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde 
bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een techni-
sche ruimte of een verkeersruimte

Inbegrepen

Uitgesloten

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Verblijfsgebied M2

 

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 

BRAND:
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden 
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau 
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven.

Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.
ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:
• Zie gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

6.		 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Verblijfsgebied
	

BRAND:
•  Niet van toepassing. Gebreken dienen aan de specifieke elementen gekoppeld te worden. Indien het 

gebrek niet aan een element kan worden toegeschreven dient deze bij gebouw te worden benoemd.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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Ruimten-functies- Verkeersruimte

1.	 Overzicht	van	de	ruimten

Verkeersruimten

2.	 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

ruimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische 
ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte;

Inbegrepen
Trappenhuis is een verkeersruimte, waarin een trap ligt

Uitgesloten
• Niet van toepassing

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Trappenhuis M2

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 

BRAND:
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden 
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau 
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven.

Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:
•  Zie gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

6.		 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Verkeersruimte

BRAND:
•  Niet van toepassing. Gebreken dienen aan de specifieke elementen gekoppeld te worden. Indien het 

gebrek niet aan een element kan worden toegeschreven dient deze bij gebouw te worden benoemd.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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Ruimten-functies- Toiletruimte

1	 Overzicht	van	de	ruimten

toiletruimte

2.	 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

ruimte waar men zijn behoefte kan doen

Inbegrepen
Inclusief de voorruimte

Uitgesloten

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

toiletruimte M2 Additionele informatie kan zich richten op: 
Per ruimte oppervlak bepalen

 

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 

BRAND:
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden 
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau 
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven.

Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Bereikbaar/beschikbaar voor mindervalide personen

5.	 Gebreken	

BRAND:
•  Zie gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Ruimte wordt gebruikt voor opslag
• Ruimte is afgesloten, en daardoor niet bruikbaar voor mindervaliden

6.	Genormeerde	Conditieomschrijvingen

Toiletruimte

BRAND:
•  Niet van toepassing. Gebreken dienen aan de specifieke elementen gekoppeld te worden. Indien het 

gebrek niet aan een element kan worden toegeschreven dient deze bij gebouw te worden benoemd.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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Ruimten-functies- Badruimte

1.	 Overzicht	van	de	ruimten

Badruimte

2.	 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

Ruimte waarin zich een kuip bevindt, waarin zich men kan baden.

Inbegrepen

Uitgesloten

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Badruimte M2 Additionele informatie kan zich richten op: 
Per ruimte oppervlak bepalen

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 

BRAND:
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden 
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau 
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven.

Zie algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:
•  Zie gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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6.		 Genormeerde	Conditieomschrijvingen

Badruimte
	

BRAND:
•  Niet van toepassing. Gebreken dienen aan de specifieke elementen gekoppeld te worden. Indien het 

gebrek niet aan een element kan worden toegeschreven dient deze bij gebouw te worden benoemd.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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Ruimten-functies- Technische ruimte (incl. stookruimte)

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Meterruimte
Stookruimte
Liftmachineruimte
Kruipruimte
Algemene technische ruimten

2.	 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van een gebouw, waaron-
der in elk geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte;.

Inbegrepen
• Niet van toepassing
Uitgesloten
• Niet van toepassing

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Meterruimten Stuks  

Stookruimten Stuks Additionele informatie kan zich richten op: 
* De afmeting van de ruimte, in m2bvo. 
* Verder kan men melding maken van bijvoorbeeld 

het aantal vluchtdeuren, brandwerendheid en 
ventilatievoorzieningen

Liftmachineruimten Stuks

Kruipruimten m2 Additionele informatie kan zich richten op:
* Vrijhoogte tussen bodemafsluiter en bovengelegen 
vloerconstructie;
* Grootte/omvang van elk compartiment;
* Aanwezigheid van leidingen ( soort en functie);

Algemene technische ruimten m2 Additionele informatie kan zich richten op:
* Locatie;
* Opgestelde apparatuur;
* Incl. aansluitende leidingschachten  
    kokers(horizontaal):

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 

BRAND:	
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven. 

Onderdelen die beoordeeld moeten worden in het kader van het beperken ontstaan brandgevaarlijke
situatie:



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 349 

•  Toegepaste materialen op plaatsen waar (door de aard van het gebruik) een verhoogd risico op het 
ontstaan van brand is of een eventuele brand slecht zichtbaar is.

Praktische	punten:
•  Afstand tussen dak, perceelsgrens en andere bouwwerken
•  Stookplaats
•  Schacht, koker of kanaal
•  Rookafvoer
•  Dak
•  Gebruik onbrandbaar Materiaal
•  Testrapporten van de gebruikte materialen

Zie tevens algemene inspectiepunten vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
- gangbaarheid toegangsdeur en functioneren deurdranger
- bereikbaarheid vluchtweg
- aanwezigheid van brandbare materialen
- gebruik als opslagruimte (niet toegestaan)
- vervuiling ventilatievoorziening (netto doorlaat)
- staat van het vogelgaas (ventilatievoorziening)
- bevestiging rookgasafvoer
- verbindingen rookgasafvoer
- doorvoeringen rookgasafvoer (o.a. het dak)

ENERGIE:
- Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	AAN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-	EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:
•  Zie gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:

Ernstige	gebreken

Materiaalintrinsiek
- gaten of barsten in het rookgasafvoer- of luchttoevoerkanaal of ventilatievoorziening 
- materiaalaantasting in de vorm van corrosie die de functionaliteit beïnvloedt
- lekkage in de vorm van rookgaszijdige lekkage van het rookgasafvoerkanaal
Basiskwaliteit
- capaciteit van de aan- en of afvoerkanalen onvoldoende
- ontbreken van de vereiste brandschakelaar bij stookruimte 
- ontbreken van de vereiste deurdranger 
- ontbreken van gas- en/of brandwerende doorvoeringen

Serieuze	gebreken

Werking	secundair
- niet goed functionerende deurdranger
Constructief	secundair
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- beschadigingen in de vorm van deuken in het rookgasafvoer- of luchttoevoerkanaal
- beschadiging in de vorm van beschadigde gas- of brandwerende doorvoeringen
Basiskwaliteit	en	veroudering	onderdelen
- vervuiling van de ventilatievoorzieningen, die de functionaliteit beïnvloeden
- ruimte wordt gebruikt als opslagruimte

Geringe	gebreken

Onderhoud
- uitwendige vervuiling

Afwerking
- beschadiging in de vorm van krassen

Basiskwaliteit	en	veroudering	subonderdelen
- materiaalaantasting in de vorm van uitwendige corrosie die de functionaliteit niet aantasten
- onvoldoende verlichting van de ruimte

ENERGIE:
- • Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten

6.		 Genormeerde	conditieomschrijvingen

Technische	ruimte	

BRAND:
•  Niet van toepassing. Gebreken dienen aan de specifieke elementen gekoppeld te worden. Indien het 

gebrek niet aan een element kan worden toegeschreven dient deze bij gebouw te worden benoemd.

ONDERHOUD:

Conditie	1:	uitstekend
De ruimte verkeert in een nieuwbouwstaat. Er kunnen uitsluitend kleine mechanische beschadigingen in 
de vorm van krassen of een lichte uitwendige vervuiling worden waargenomen. Onder de normale 
gebruiksomstandigheden zijn geen bedreigende situaties opgetreden. Van brand- en/of explosiegevaar is 
geen sprake.

Lekkages worden niet aangetroffen. Verstoppingen zijn niet aan de orde. De gebruikte materialen zijn 
afgestemd op het gebruik en de toepassing van de installatie.

Conditie	2:	goed
Veroudering is waarneembaar. De “nieuwbouwglans” is er duidelijk af. Onder de normale gebruiksomstan-
digheden zijn echter geen bedreigende situaties met betrekking tot het functioneren opgetreden.

Van brand- en/of explosiegevaar is geen sprake. Geringe gebreken kunnen worden waargenomen. Een 
serieus gebrek kan worden aangetroffen. Bedoeld wordt een gebrek dat zonder hoge kosten kan worden 
verholpen.

Conditie	3:	redelijk
Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen. Onder normale gebruiksomstandigheden is de 
functionaliteit van de ruimte al meerdere malen in het geding geweest. Een langdurige onderbreking van 
de functie is echter niet aan de orde geweest. 
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Brand- en/of explosiegevaar is niet aanwezig. Een ernstig gebrek kan zich voordoen. Feitelijk wordt hiermee 
een type gebrek bedoeld dat de functionaliteit zelf niet aantast en met enige inspanning kan worden 
verholpen. 
Uitwendig zijn onderdelen niet meer tegen corrosie beschermd door het ontbreken van een afwerklaag. De 
ruimte voldoet echter nog wel aan de criteria die zijn gesteld.

Conditie	4:	matig
De veroudering is duidelijk zichtbaar. Onder de normale gebruiksomstandigheden zijn met enige regelmaat 
gebruiksonderbrekingen voorgekomen.

De reparaties zijn veelal provisorisch uitgevoerd en zeker niet professioneel. De functionaliteit is op langere 
termijn niet meer gewaarborgd. Een lekkage met financiële vervolgschade van enige omvang kan al zijn 
voorgekomen. Lekkages geven problemen. 
De kosten om de toestand daadwerkelijk te verbeteren zullen aanzienlijk zijn. Het is duidelijk waarneem-
baar dat reparaties gehaast en zonder zorg zijn uitgevoerd. Sporen van lekkages zijn duidelijk waarneem-
baar. Uitwendig maakt de ruimte een vervuilde en verwaarloosde indruk.

Conditie	5:	slecht
Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. De betrouwbaarheid van de ruimte is niet 
meer gewaarborgd. Onderdelen zijn niet meer leverbaar. De afzetting van vuil is vrijwel niet meer te 
verwijderen.

De afwerklagen zijn vrijwel geheel verdwenen. De kosten voor herstel benaderen de vervangingskosten.

Brand- of explosiegevaarlijke situaties zijn van toepassing. De oorspronkelijke basiskwaliteit is vrijwel 
geheel verdwenen. Lekkages hebben een verwoestende uitwerking op de materialen veroorzaakt. Een 
ingrijpende renovatie is niet meer zinvol.

Conditie	6:	zeer	slecht
Een zo slechte toestand van het toestel dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5.

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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Ruimten-Compartimenten

1.	 Overzicht	van	de	ruimten	

Brandcompartiment
Subbrandcompartiment
Beschermd sub brandcompartiment(BB2012)
Rookcompartiment

2.	 Omschrijving	van	de	ruimten	en	afbakening

gedeelte van een of meer bouwwerken, bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van 
brand

Inbegrepen

Uitgesloten

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Brandcompartiment (volgens Bouwbesluit 
van zowel voor 01-04-2012 als vanaf 
01-04-2012)
Subbrandcompartiment(volgens Bouwbesluit 
tot 01-04-2012)
Beschermd sub-brandcompartiment(volgens
Bouwbesluit vanaf 01-04-2012
Rookcompartiment (volgens Bouwbesluit tot
01-04-2012

M2  Ligging/ verdieping

   

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 
 
BRAND:
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:
•  Zie gebreken vermeld bij Gebouw
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ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

6.		 Genormeerde	Conditieomschrijvingen

Brandcompartiment
	
BRAND:
•  Niet van toepassing. Gebreken dienen aan de specifieke elementen gekoppeld te worden. Indien het 

gebrek niet aan een element kan worden toegeschreven dient deze bij gebouw te worden benoemd.

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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Ruimten-Indeling naar vluchtroute

1.	 Overzicht	van	de	elementen

Brand- en rookvrije vluchtroute
Extra beschermde vluchtroute
Veiligheidsvluchtroute
Vluchtroute
Beschermde route(bb) behorende bij brandcompartiment
Beschermde route(bb) behorende bij sub-brandcompartiment
Beschermde vluchtroute (nb)

2.	 Omschrijving	van	de	elementen	en	afbakening

Van brand gevrijwaarde rookvrije vluchtroute die uitsluitend door verkeersruimten voert.

Inbegrepen

Uitgesloten

3.	 Registratiemethode

Element Weergave omvang Annotaties

Brand- en rookvrije vluchtroute Rookvrije vluchtroute
(definities volgens Bouwbesluit van voor 01-04-2012)
Veiligheidstrappenhuis(definitie volgens Bouwbesluit van
voor 01-04-2012)
Vluchttrappehuis (definitie volgens Bouwbesluit van voor
01-04-2012)
Extra beschermde vluchtroute (definitie volgens
Bouwbesluit van 01-04-2012)
Veiligheids vluchtroute (definitie volgens Bouwbesluit van
01-04-2012)
Vluchtroute (definitie volgens Bouwbesluit van 01-04-2012)
Beschermde route (bb) behorende bij een brandcompartiment 
(definitie volgens Bouwbesluit van 01-04-2012)
Beschermde route (bb) behorende bij een subbrandcomparti-
ment (definitie volgens Bouwbesluit van 01-04-2012)
Beschermde vluchtroute (nb) (definitie

Stuks   Ligging/verdieping

  

4.	 Relevante	inspectiepunten	

Als specifieke inspectiepunten kunnen gelden: 

BRAND:
Voor geconstateerde gebreken geldt dat deze in principe bij de betreffende elementen moeten worden
vermeld en niet op ruimteniveau moeten worden weergegeven. Alleen zaken die niet op elementniveau
kunnen worden benoemd dienen als gebrek aan een ruimte te worden toegeschreven. 

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
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• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

5.	 Gebreken	

BRAND:
•  Zie gebreken vermeld bij Gebouw

ONDERHOUD:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

ENERGIE:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)

INZICHT	IN	HET	VOLDOEN	AAN	WET-EN	REGELGEVING:
• Niet van toepassing(zie specifieke elementen  en ruimten)
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Be, Bi, E, 
W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Bi Scheidingen Vloerconstructie Binnenvloerconstr (incl. balkon) 231100 m2 MV

Bi Scheidingen Vloerconstructie Trap binnen 240100 m2

Bi Scheidingen Vloerconstructie Helling binnen 240200 m2

Bi Scheidingen Vloerconstructie Leuning/valbeveiliging binnen 342100 m1

Bi Scheidingen Vloerconstructie Installatievloer 431200 m2

Bi Scheidingen Vloerafwerking Dilatatie/Elast. voeg bin.vloer 431400 m1

Bi Scheidingen Vloerafwerking Vaste afwerklaag vloer 432100 m2

Bi Scheidingen Vloerafwerking Losse afwerklaag vloer 432200 m2

Bi Scheidingen Constructie binnenwandopeningen Kozijnwerk binnen 320100 m2 MV

Bi Scheidingen Uitrusting binnenwandopeningen Beglazing binnen 320500 m2 MV

Bi Scheidingen Uitrusting binnenwandopeningen Panelen binnen 320520 m2

Bi Scheidingen Uitrusting binnenwandopeningen Deuren binnen 323000 st MV

Bi Scheidingen Wandconstructie Binnenwanden 222100 m2

Bi Scheidingen Wandconstructie Skeletdeel binnen 281200 m2

Bi Scheidingen Wandconstructie Separatiewand - inbouw 381000 m2

Bi Scheidingen Wandafwerking Afwerklaag binnenwanden 421100 m2

Bi Scheidingen Wandafwerking Bekleding binnenwanden 421200 m2

Bi Scheidingen Wandafwerking Dilatatie/Elast. voeg bin.wand 421400 m1

Bi Scheidingen Wanduitrusting Ladders en klimijzers binnen 240300 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Verlaagd systeemplafond 451200 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Dilatatie/Elast. voeg plafonds 451400 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Afwerklaag plafond 452100 m2

Bi Scheidingen Plafondafwerking Bekleding plafond 452200 m2

Bi Beschermen Schilderwerk Bin. dekkend watergedragen 490510 m2 MV

6. SEL kompleet overzicht



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 357 

Be, Bi, E, 
W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Bi Beschermen Schilderwerk Bin.dekkend oplosmiddelhoudend 490520 m2 MV

Bi Beschermen Schilderwerk Bin. dekkend prepaint 490530 m2 MV

Bi Beschermen Schilderwerk Bin. transparant 490550 m2 MV

Bi Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Afvoer vastvuil + app. 526100 m1

Bi Ruimten Specifiek gebruiker inrichtingen Vast (kerk)meubilair 711110 st

Bi Ruimten Specifiek gebruiker inrichtingen Sport/Fitness/trimz.inrichting 722200 st

Bi Ruimten Opslag inrichtingen Vaste opslagvoorzieningen 761000 m1

Be Omhulling Gevelconstructie Gevel 210000 m2 MV

Be Omhulling Gevelconstructie Skeletdeel buiten 281100 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Afdichtvoegen gevelopeningen 310600 m1

Be Omhulling Gevelafwerking Afwerklaag gevel 411100 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Voegwerk 411110 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Bekleding gevel 411200 m2

Be Omhulling Gevelafwerking Dilatatie/Elast. voeg buit.wand 411400 m1

Be Omhulling Geveluitrusting Ladders en klimijzers buiten 240800 m2

Be Omhulling Geveluitrusting Luifel 270300 m2

Be Omhulling Geveluitrusting Gootconstructie 270600 m1

Be Omhulling Geveluitrusting Traliewerken 310300 m2

Be Omhulling Constructie gevelopeningen Kozijnwerk buiten 310100 m2 MV

Be Omhulling Constructie gevelopeningen Vliesgevel 310400 m2

Be Omhulling Uitrusting gevelopeningen Beglazing buiten 310500 m2

Be Omhulling Uitrusting gevelopeningen Panelen buiten 310520 m2

Be Omhulling Uitrusting gevelopeningen Deuren buiten 313000 st

Be Omhulling Buitenvloer constructies Vloer buiten (incl balkon) 233000 m2

Be Omhulling Buitenvloer constructies Trap buiten 240600 m2

Be Omhulling Buitenvloer constructies Helling buiten 240700 m2
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Be, Bi, E, 
W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Be Omhulling Buitenvloer constructies Hekwerken/leuningen buiten 342200 m1

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Dilat.-/Elast. voeg buit.vloer 433400 m1

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Vaste afwerklaag buitenvloer 434100 m2

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Losse afwerklaag  buitenvloer 434200 m2

Be Omhulling Buitenvloer afwerkingen Plafondafwerkingen buiten 453100 m2

Be Omhulling Dakconstructie Dak constructie 270100 m2 MV

Be Omhulling Dakafwerking Dakbedekking vlak dak 471100 m2

Be Omhulling Dakafwerking Dakbedekking hellend dak 471200 m2 MV

Be Omhulling Dakafwerking Dakgootbekleding 472200 m1

Be Omhulling Dakuitrusting Overklimverhindering 342500 m1

Be Omhulling Dakuitrusting Schoorsteen/ventilatiekanaal 372100 m1

Be Omhulling Dakuitrusting Daglichtvoorziening 372200 m2

Be Omhulling Dakuitrusting dakaansluiting en uitrusting - m1 MV

Be Omhulling Dakuitrusting Valbeveiligingen 472300 st

Be Onderbouw Constructie Kelder bakconstructie incl. koekoek 130200 m2

Be Onderbouw Constructie Funderingsconstr (m2 voetprint) 160100 m2

Be Onderbouw Constructie Paalfunderingen (m2 voetprint) 170000 m2

Be Onderbouw Uitrusting Vloeren op grondslag 130100 m2

Be Beschermen Schilderwerk Bu. dekkend watergedragen 490110 m2 MV

Be Beschermen Schilderwerk Bu. dekkend oplosmiddelhoudend 490120 m2 MV

Be Beschermen Schilderwerk Bu. dekkend prepaint 490130 m2 MV

Be Beschermen Schilderwerk Bu. transparant 490150 m2 MV

Be Terreinen Uitrusting Opstallen 902000 m2 MV

Be Terreinen Uitrusting Omheiningen/schuttingen 903000 m1

Be Terreinen Uitrusting (Keer)muren 903100 m1

Be Terreinen Uitrusting Terreinmeubilair 907000 st



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 359 

Be, Bi, E, 
W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

Be Terreinen Uitrusting Wallen

Be Terreinen Uitrusting Waterkering

Be Terreinen Uitrusting Drainage

Be Terreinen Afwerkingen Terreinafwerkingen (Verharding) - m2

Be Terreinen Afwerkingen Grasveld - m2

Be Terreinen Afwerkingen Bomen -

Be Terreinen Afwerkingen Beplantingsvak -

Be Terreinen Afwerkingen Waterpartij -

Be Terreinen Afwerkingen Brug/  Kunstwerk -

Be Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Drainage 901000 pm

E Elektriciteit Energieverbruikende toestellen, 
apparaten en machines

Verlichtingsarmaturen 863140 pm

E Elektriciteit Energieverbruikende toestellen, 
apparaten en machines

Buitenverlichting 890630 pm

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Noodstroomaggregaat 861111 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Noodverlichtingsunit+bekabel. 861112 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit No-Break-installatie 861113 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Photo-Voltage-cellen 861114 m2

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Aarding algemeen 861200 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Aarding trafo hoogsp.ruimte 861240 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Transformatoren 861410 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Bliksembeveiligingsinstallatie 861710 st

E Elektriciteit Opwekking/omzetting elektriciteit Overspanningsbeveiliging 865330 st

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Bekabeling/Distributie elektra 861300 pm

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Hoogspanningsverdeelinr. 861420 st MV

E Elektriciteit Distributie elektriciteit (Hoofd)verdeelinr Licht/Kracht 861500 st

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Laagspanningsinstallatie 863130 pm

E Elektriciteit Distributie elektriciteit Krachtstroominstallatie extern 890620 pm
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E Verwarmen Afgifte verwarmen Elektrische verwarming 862226 st

E Veiligheid personen Calamiteitenvoorziening Noodverlichtingsarmatuur 863210 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen communicatie Personen-zoek-installatie 864120 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen communicatie Intercominstallatie 864220 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen communicatie Portofoon-/Mobilofooninstal. 864230 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Telefooninstallatie 864210 st MV

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Geluidsinstallatie 864240 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Vertaalinstallatie 864250 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Conferentie-/vergaderinstal. 864260 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Data-installatie 864410 st

E Elektriciteit Communicatiemiddelen Centraal-antenne-installatie 864620 st

E Omhulling Uitrusting gevelopeningen Deuren electrisch 831311 st

E Omhulling Uitrusting gevelopeningen Rolluiken 831354 st

E Omhulling Uitrusting gevelopeningen Zonweringsinstallaties; 865310 st MV

E Scheidingen Wanduitrusting Brandwerende doorvoeringen 865140 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Signalering 864100 pm

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie CCTV-installatie 864310 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Inbraaksignaleringsinstall. 865210 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Overval-alarminstallatie 865250 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen signalering / detectie Sociale alarmering 865400 st

E Veiligheid personen Personen communicatie Omroep- en ontruimingsinstall. 865150 st

E Veiligheid personen Personen signalering/detectie Brandmeldinstallatie 865110 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Toegangscontrole 865220 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Elekt deurbedien(grendel/magn) 865225 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Slagb,verk.licht & roadbarrier 890340 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Toegangsbeheer Vouw/speed/schuif/rol/overhead 890347 st
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E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwbeheermanagement Verdeel/regelkast klimaat 858110 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwbeheermanagement Gebouwbeheersysteem 867300 st MV

E Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Wateroverlastmelder 865360 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Guard-wire syst. 865281 m1 MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Taut-wire syst. 865282 m1 MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Hekwerken (icm guard-wire) 890320 m1

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Terreinbeveiliging CCTV 890653 st MV

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Centraal meldpaneel 890654 st

E Beveiliging 
installaties/gebouwen

Terrein beveiliging Detectoren 890655 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Opwekking/omzetting Afzuiginstallaties 857200 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Opwekking/omzetting Luchtbehandelingskasten (LBKs) 857510 st MV

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Opwekking/omzetting Centrale stofzuiginstallatie 875200 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Distributie vent./lbh incl. app. en 
toebehoren

Ventilatievoorziening 851020 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Distributie vent./lbh incl. app. en 
toebehoren

Luchtkanalen, app. en isolatie 857714 pm

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Afgifte luchtbehandeling Ventilatorconvector 857705 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Afgifte luchtbehandeling Inductie-unit 857706 st

W Ventilatie/luchtbe-
handeling

Afgifte luchtbehandeling VAV-box 857709 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Rookgasafvoer ketel 851030 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warmteopwekeenheid (bv ketels) 851200 st MV

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warm/heetwaterketel 851220 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Stoomketel lage druk < 0,5 bar 851241 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Ventilatorbrander 851260 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Rookgascondensor 851270 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warmteopwekeenheid lokaal 851300 st

W Verwarmen Opwekking/omzetting verwarmen Warmte & elektr opwekeenh(WKK) 851400 st

W Verwarmen Distributie verwarmen Verdeler/verzamelaar verwarmen 856101 st
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W Verwarmen Distributie verwarmen Pompen >2kW, fundatiep verwarm 856102 st

W Verwarmen Distributie verwarmen Leidingnet + toebeh verwarmen 856103 pm

W Verwarmen Distributie verwarmen Expansievoorz. verwarmen 856109 st

W Verwarmen Distributie verwarmen Meetinr (Verbruiksm + telwerk) 856119 st

W Verwarmen Afgifte verwarmen Luchtverwarmer ind. Gestookt 856108 st

W Verwarmen Afgifte verwarmen Afgifte element warmte 856117 pm

W Verwarmen Afgifte verwarmen Verbruikend toestel (stoom) 856204 st

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Koudeopwekeenheid lokaal 855100 st

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Koudeopwekeenheid Centraal 855200 st

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Absorptiekoelmachine + app 855205 st

W Koelen Opwekking/omzetting koelen Koeltoren 855207 st

W Koelen Distributie koelen Verdeler/verzamelaar koelen 855301 st

W Koelen Distributie koelen Pompen >2kW, fundatiep. koelen 855302 st

W Koelen Distributie koelen Leidingnet + app. Koelen 855303 pm

W Koelen Distributie koelen Expansievoorzieningen koelen 855306 st

W Koelen Afgifte koelen Geintegr. inst./ koel-plafond 845124 pm

W Warmte / koudeop-
slag-systeem

Opwekking/omzetting warmte/koude Warmtepomp (WKO installatie) 851500 st

W Warmte / koudeop-
slag-systeem

Opwekking/omzetting warmte/koude Bodemopslag warmte 851540 st

W Warmte / koudeop-
slag-systeem

Opwekking/omzetting warmte/koude Warmte koude opslagsysteem 855230 st

W Water Opwekker_omzetten Waterbehandeling 853500 st MV

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Leidingn app+toebeh drinkwater 853103 pm

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

beveilig drinkw (bv keerklep) 853105 st

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Drukverhogingsinstallatie 853140 st

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Leidingn,app+toebeh bedr.water 853304 pm

W Water Distributie water (leidingnet, app. + 
toebehoren)

Leidingn,app+toebeh grijswater 853603 pm

W Water Opslag/voorraad Reservoir drinkwater 853101 st
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W Water Opslag/voorraad Buffervaten 853208 st

W Water Opslag/voorraad Boiler gas 853210 st

W Water Opslag/voorraad Boiler ind.gestookt(achter cv) 853211 st

W Water Opslag/voorraad Boiler electrisch 853213 st

W Opslag brandstoffen  voorraadtanks 851290 st

W Afvoeren vloeistoffen Omzetting (scheidingsinstallatie) Scheidingsinstall. afvoeren 852310 st

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Hemelwaterafvoer binnen 852110 pm

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Hemelwaterafvoer buiten 852120 pm

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Grijswatersysteem (afvoer) 852130 pm

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Pompinstall  + put + app. 852160 st

W Afvoeren vloeistoffen Leidingnet afvoeren inclusief regelingen, 
distributie en afgifte

Afvoer gecomb. riol. HWA/VWA 852400 pm

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Leidingnet, app + toebeh. gas 854100 pm

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Vacuumpomp 854211 st

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Leidingn, app + toebeh vacuum 854212 pm

W Gassen Distributie gassen, incl. appendages en 
regelingen

Leiding,app+toebeh bijz.gassen 854503 pm

W Perslucht Distributie perslucht, incl. app. + 
toebehoren 

Persluchtcompressor 854201 st

W Perslucht Distributie perslucht, incl. app. + 
toebehoren

Luchtdrooginst. perslucht 854202 st

W Perslucht Distributie perslucht, incl. app. + 
toebehoren

Leiding+app & toebeh Perslucht 854203 pm

W Ruimten Specifiek gebruiker inrichtingen Wasserij/stomerij inrichtingen 872240 st

W Ruimten Opstelplaatsen Opstellings-/stookruimte (SR) 851010 m2

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Leiding,app+toebeh tech gassen 854403 pm

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Zuurkast 872201 st

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Chemicalienkast 872202 st

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Nucleair afval/opvang instal. 872203 st MV

W Ruimten Laboratorium inrichtingen Brand- en oogdouches 872205 st

W Ruimten Medische inrichting Leidingnet medische gassen 854303 pm
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W Ruimten Medische inrichting Tandartsinstallatie 872211 st

W Ruimten (Onderhouds)werkplaatsinrichting Bewerkingsmachines 887100 st

W Ruimten Keuken inrichtingen vaste keukenapparatuur 873100 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Grootkeuken/rest.-apparatuur 873200 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Koelcel incl. aggregaat 873204 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Koelvitrine voedsel incl.aggr. 873205 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Vriescel incl. aggregaat 873206 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Losse keukenapparatuur 883100 st

W Ruimten Keuken inrichtingen Huishoudelijke apparaten 883200 st

W Ruimten Sanitaire inrichtingen Toiletgroep 874100 st

W Ruimten Sanitaire inrichtingen Werkkastuitrust./uitst.gootst 874310 st

W Ruimten Sanitaire inrichtingen Douchegroep. 874320 st

W Scheidingen Wanduitrusting Brandklep 857704 st

W Beveiliging 
installaties/gebouwen

Gebouwen brandbestrijding Blusgasinstallatie 865160 st MV

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Lokale brandblustoestellen 865130 st

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Droge brandblusleiding 865135 st

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Sprinklerinstallatie 865170 st MV

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Brandventilatie voorzieningen 865180 st MV

W Veiligheid personen Personen brandbestrijding Terr.leid.brandkraan/-hydrant 890516 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Roltrappen en rolpaden 662100 st MV

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Hijswerktuigen 663600 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Transport;goederen diversen 663900 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Buizenpost 664100 st

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Gevelonderhoudsvoorziening 751300 st MV

T Transportmiddelen Verticaal en horizontaal Vaste Onderhoudsvoorz.diversen 759999 st

T Transportmiddelen Horizontaal Baantransportmiddel 663300 st



® september 2012 Rijksgebouwendienst 	 Deel 2a Bouwkunde	| 365 

Be, Bi, E, 
W, T 

Niveau 2 Proces Niveau 3  Functie Element omschrijving Eenh. Meer-
voudig

T Transportmiddelen Verticaal Liftinstallatie 661100 st MV

T Transportmiddelen Verticaal Traplift 661300 st

T Transportmiddelen Verticaal Hefplateau personenvervoer 661400 st

T Transportmiddelen Verticaal Kleingoederenliftinstallatie 663100 st

T Transportmiddelen Verticaal Goederenheffer 663200 st

De	elementen/ruimten	die	meervoudig	mogen	worden	geinventariseerd	(zie	Handboek	RgdBOEI	deel	1	hoofdstuk	8.3.2.	),	zijn	
aangegeven	middels	het	kenmerk	MV	(=meervoudig).
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7. Standaard Ruimtenlijst (SRL)

Objecten Bouwwerken

Objecten Gebouwen

Perceel Open  erf en terrein

Gebruikscategoriën wonen

Gebruikscategoriën publiek

Gebruikscategoriën bedrijf

Gebouwfunctie woonfunctie

Gebouwfunctie bijeenkomstfunctie

Gebouwfunctie celfunctie

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie

Gebouwfunctie industriefunctie

Gebouwfunctie kantoorfunctie

Gebouwfunctie logiesfunctie

Gebouwfunctie onderwijsfunctie

Gebouwfunctie sportfunctie

Gebouwfunctie winkelfunctie

Gebouwfunctie overige gebruiksfunctie

Ruimten functies Verblijfsgebied

Ruimten functies Verblijfsruimte

Ruimten functies Functiegebied (BB2012)

Ruimten functies Functieruimte (BB2012)

Ruimten functies Verkeersruimte

Ruimten functies Toiletruimte

Ruimten functies Badruimte

Ruimten functies Technische ruimte MV

Ruimten Stookruimte

Ruimten compartimenten Brandcompartiment

Ruimten compartiment Subbrandcompartiment

Ruimten compartiment Brandcompartiment (BB2012)

Ruimten compartiment Beschermd subbrandcompartiment (BB2012)

Ruimten compartimenten Rookcompartiment

Ruimten indeling naar vluchtroute Brand- en rookvrije vluchtruimte

Ruimten indeling naar vluchtroute Rookvrije vluchtroute

Ruimten indeling naar vluchtroute Veiligheidstrappenhuis

Ruimten indeling naar vluchtroute Vluchttrappenhuis
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Ruimten indeling naar vluchtroute Extra beschermde vluchtroute (BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Veiligheids vluchtroute (BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Vluchtroute(BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Beschermde route(bb) vanuit een brandcompartiment (BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Beschermde route(bb) vanuit een subbrandcompartiment(BB2012)

Ruimten indeling naar vluchtroute Beschermde vluchtroute (BB2012)

De	elementen/ruimten	die	meervoudig	mogen	worden	geïnventariseerd	(zie	Handboek	RgdBOEI	deel	1	hoofdstuk	8.3.2.	),	

zijn	aangegeven	middels	het	kenmerk	MV	(=meervoudig).
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