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Foto insnijding:  
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00 Algemene gegevens:  

 Datum opname: ........... - ............ – 20........ 

 OR nummer object  

 Dakvlak nummer volgens RI&E  

 Proefboring nummer:  

 Unieke referentiecode aannemer:  

 Opgenomen door; Firma: 

Naam medewerker: 

 Daktype;  plat dak  hellend dak 

01 Opmerkingen;  
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Zie bijlage 2 PIB 33.00.60-02 Constructieberekening & Uitvoeringstekening 
voorwerkomschrijving. 
 
Niet boren door onderliggende balken, versterkte stroken of koolstoflijmwapening! 
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nr omschrijving: waarnemingen: 

02 Constructievloer:  

 Materiaal:  leverancier: ……………………………………………………………………… 

 massief beton; betonkwaliteit: C..................  

 beton kanaalplaat  beton kanaalplaat 

    met druklaag     zonder druklaag 

 lichtbeton   hout 

 systeemvloer type: …………………………………………………………. 

 houtwol cement   staal 

 anders nl.;  

 Dikte / Hoogte:  mm. 

 Dikte plaatmateriaal / plank:   mm. 

03 Constructiebalken:  

 Hart-op-hart afstand balken  mm. 

 Afmeting: Breedte: mm. 

Hoogte: mm. 

 Oplegging  vast  los 

 Is de onderconstructie droog ?  ja  nee 

Eventueel geconstateerde gebreken zoals bijvoorbeeld corrosie, breuk of doorbuiging: 

 

04 Cementdekvloer  aanwezig  afwezig 

 Dikte;  mm. 

 Is er afschot in de cementdekvloer?  ja  nee  onbekend 

 Inschatting afschot:  mm / m. 

 Is de cementdekvloer droog?  ja  nee 

 Verlijming op ondergrond  vast  los 

05 Dampremmende laag:  aanwezig  afwezig 

 Materiaal:  bitumineus  kunststof  

 anders nl.:  

 Bevestiging:  losliggend  partieel gekleefd 

 volledig gekleefd  mechanisch bevestigd 

 onbekend 

 Is de bovenkant droog ?  ja  nee  



 

Bijlage 11 - 33.00.60-01 Opnamelijst dakbedekking versie 3.0.docx   Pagina 
4 van 7 

 

  



 

Bijlage 11 - 33.00.60-01 Opnamelijst dakbedekking versie 3.0.docx   Pagina 
5 van 7 

 

06 Isolatie  aanwezig  afwezig 

 locatie  onder constructievloer 

 tussen constructievloer en toplaag 

 op toplaag (omgekeerd dak) 

 Materiaal:  PIR   PU   EPS   CG   MWR 

 anders nl.: 

 Dikte:  mm. 

 Bevestiging:  losliggend  partieel gekleefd 

 volledig gekleefd  mechanisch bevestigd 

 Is er afschot in de isolatielaag?:  ja  nee   onbekend 

 Inschatting afschot:  mm / m. 

 Is de isolatie droog?   ja  nee  

07 Toplaag / dakbedekking  

 Systeem  gesloten (baanvormige of gespoten) 

 waterdicht (plaatvormig) 

 waterkerend (pannen, leien  etc.) 

 Materiaal:  asbest  beton 

 bitumineus  gietasfalt  

 leisteen  natuursteen 

 keramisch  koper 

 kunststof  lood 

 rubber  staal 

 vezelcement  zink 

 anders nl.:  

 Dikte:  mm  

 Aantal lagen:  éénlaags  tweelaags 

 meerlaags  onbekend 

 Bevestiging:  losliggend  partieel gekleefd 

 volledig gekleefd  mechanisch 

 onbekend 



 

Bijlage 11 - 33.00.60-01 Opnamelijst dakbedekking versie 3.0.docx   Pagina 
6 van 7 

 

08 Afwerking  

 Materiaal:  tegels met tegeldrager 

 tegels zonder tegeldragers 

 grind  leislag 

 sedum  grond 

 n.v.t. 

09 Plafondafwerking  aanwezig  afwezig 

 Soort plafond  gesloten   systeem 

(niet te openen) (dragersysteem + demontabele tegels) 

 Verlaagd plafond niet zijnde een 

systeemplafond 

 ja  nee 

 Afwerking direct op constructie  ja  nee 

 Veilig bereikbaar  ja  nee 

 Bevestigingen zichtbaar: 
(na montage en afwerking plafond) 

 ja  nee 

10 Overige onderdelen  

 Type goot  mastgoot + beugels 

 bakgoot + beugels  bakgoot + aftimmering 

 anders nl.: 

 Gootafwerking  PVC  zink 

 lood  koper 

 bitumineus  kunststof 

 anders nl.: 

 Bliksembeveiliging  aanwezig  afwezig 
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10 Detailtekening  

Schets en maatvoering dwarsdoorsnede vloer: 


