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HcJof ds t; ul: ALGEMENE BEPALINGEN. i .l.. 

Algemene voorwaarden voor de uitvoe~ing van werken 
verder aan te duiden als A.V.W., 

voorzover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk 1s 

i-. 
'-'" paragraaf 502 Verzekering, zoals deze paragraaf is 
vastgesteld in de aanvullende voorschriften op de Eerste en 
T~:i..Jee:=de .:;.f c.ie 1 i ng \/.=-.r-i de A. t._). L14. 1 '7',SE: ,; kr 2cht en·=· de 11 Al geiTieris· 
b ep .:=-1 in 1;; en \/CJcJr de 1_t i t \/C:ter- i ri 1:;i \T_··.=1.n b CJU.~"JJ.."Jer- ken 1S',::=,811 

( A 11 B. t, .. 

c. op de uitvoering van het schilderwerk is het Basis 
Verfbestek 1980 Nieuwbouw (B.V.N. 1980) en Basis Verfbestek 
1980 Onderhoud (B.V.D. 1980), gedeponeerd ter Griffie van de 
Arondissementsrechtbank te 's Gravenhage, d.d. 22 februari 
1980 onder nummer 30/1980 - te beginnen met: 
''Adr'nini·sti--.:::.tii~\/e bep.:3.liri1:;ier-: - vsri ti::ep.=1.·::;·:=in,;1

i. Tenzi dit 
bestek anders voorschrijft. 

Aansluitend op de eerste afdeling van de A.V.W. 1968 
(U.A.V.l en de daarbij behorende aanvullende voorschriften. 

Niet genoemde artikelen luiden geheel overeenkomstig de 
eerste-afdeling van de A.V.W. 1968 (U.A.V.) en de daarbij 
behorende aanvullende voorschriften, zonder daarop 
aansluitende bepalingen. 

Artikel 1. Aanduidinoen. beoripsbeoalinoen 

2() 1. () i , 

Verstaan wordt onder 

het terrein of het water, waarop of waarin 
het werk moet worden uitgevoerd= 
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het terrein of het water, dat de aannemer 
voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt 
gesteld, het bouwterrein daarin niet begrepen. 

di,:Je_beo:3.l i __ n,::ier, _(P_.3._r·- .•.. _2_U ... A_. '). > ..• 

De Nederlandse prakt1Jkrich~l1jnen. de ontwerp normbladsn. 
ontwerp normvoorschriften en ontwero Nederlandse 
prakt1Jkr1chtliJnen ziJn slechts van toepassing voorzover 
zij met name bi i het betref~snde bssteksonderdeel ziJn 

...:..··~··...:.." c,.:" 

Ind1sn de onderdelen van het bestek onoerlino str1Jd1g of 
voor verschillende uitleg vatbaar zouden zijn, geldt bij het 
nemen van sen beslissing inzake de uitleg en opheffing van 
deze tegenstrijdigheid of onduidelijkheid de volcende 
rangorde 
-de nota1sl van 1nlichtinoen ite beo1nnen met het hoogste 

-de Werkbeschrijving en Voorwaarden met afwerkstaten 
-de bouwkundige bestektekeningen 
+ ci e A. E:,. E:,. 1 '7',:'.:,E: ( 1~. 1...,/. l1J. 1 ·;'6E; met A2n···/Ltl l r:r·id e \/c:ic,r- =:.chr- i + t er1) 

-de normbladen en -voorschriften van de N.N. I. 
-de voorschriften van de nutsbedriJven. 

Ar-t i kel 3" Di :-ekt 1 e ([Ja.1·- .. __ 3 _ U, A .. \/.) 

2 .. - i:) l. 

De namen en bevoegdheden van de met de direktieuitvoering 
belaste personen zullen voor oe aanvang van het werk worden 
bekend gemaakt. 

Artikel 4. Gevolmachtiode van de aannemer (aar. 4_U.A.V~l 

204. 01. 

Indien de aannemer zich overeenkomstig par. 4 van de U.A.V. 
laat verteqenwoordioen moeten de namen van de daartoe aan te - - 
wijzen personen voor de aanvano van het werk bekend worden 
gemaakt. 

Artikel 6. Verolichtinoen van de aannemer (par. 6 U.A.V~~ 

2()6 .. ()7. () 1 

Indien de aannemer overeenkomstig par. 6, lid 26 van de 
U.A.V. onderdelen van het werk in onderaanneming wil laten 
uitvoeren, dient hij een daartoe strekkend verzoek 
schriftelijk bij de direktie in. 



t:, 

2().~,. i:)7 .. ()2 

De aannemer overhandigt aan de direktie een schriftelijke 
verklarino van de onderaannemer. waarin deze verklaart, dat 
hij met de bepalingen en voorschriften 
door de aannemer vervaardigde werkplan 

van het bestek 
volledig bekend .; .- 

,!. =- .. 

2()t.,. ()/' .. 03 

De aannemer verstrekt de direktie alle informatie. welke 
nodig is voor de beoordeling van de risikc's voor de 
opdrachtgever~ voortvloeiende uit de wet 
11 l<et en.3.3n ·so r a.k e. l i _ik h i:~ id 11

" 

A 1- t i ~· el 7 :1 __ D.:::\ t Lt rri . .:=tn ·-- ..:=1. 2. n \/ -~ n q_ .•. d i_t_t_tr-__ ..._,..- .=-. rr _ h _et 1,:..J er- k __ ( Ï:' .~._r- .. __ 7 1=:n , __ fJ. 
i_! .. A" l..). ) ---------··- 
·-:-,!-.!·~ 01" 

De aannemer moet op eerste aanzegging van de direktie met 
het werk beginnen en met een zodanige sooed voortzetten~ dat 
het werk binnen= weken na de oolevering van de bouwkundige 
aannemer kan worden opgeleverd. Overigens dient de aannemer 
in goed overleg met de direktie en de overige aannemers de 
werkzaamheden zodanig uit te voeren. dat een en ander oeen 
stagnatie veroorzaakt, voor welke partij oo~. 

De schriftelijke aanvraag van de aannemer, genoemd in par. 
9 lid 1 van de U.A.V., zal tenminste tien dagen voor de 
datum, dat het werk naar verwachting van de aannemer 
voltooid zal zijn, in het bezit van de direktie zijn. 

2()9"' ()2 

In afwijking van het bepaalde in par. Cl •. · ~ leden 3 en 5 van de 
U.A.V., zal de schriftelijke mededeling, of het werk al dan 
niet is goedgekeurd aan de aannemer verzonden. binnen 15 
dagen nadat het werk is opgenomen. 

Ar-ti kE·l 11. Onderhoudst;=,rmi __in (p.=,r. 11 ! !. A. 'v'. 

211.01. 

De in par. 11, lid 1 van de U.A.V. bedoelde 
onderhoudstermijn bedraagt 3 maanden, aansluitend aan de 
opleveringsdatum van het werk of het deel van het werk 
indien , . opiever1ng in gedeelten is overeengekomen. 

211. 02. 

Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de 
direktie, door we~rsomstandigheden gereedkomen na de 
oplevering van het werk geldt daarvoor als datum van ingang 
van de onderhoudsperiode, de datum van gereedkomen van die 
werkzaamheden. 



2 i 1. ()3" 

Indien gedurende de onderhoudsperiode door de aannemer 
herstelwerkzaamheden ten aanzien van verplichtingen als 
genoemd in par. 11, lid 2 van de U.A.V. aan het werk moeten 
worden verricht. waardoor eveneens werkzaamheden aan het 
werk van derden moeten worden uitgevoerd, zijn alle kosten. 
welke het gevolg zijn van c.a. verband houden met deze 
herstelwe~kzaamheden. voor rekening van de aannemer, wiens 
werk herstelwerkzaamheden noodzak~lijk maakte. 

A,- t i_ke_l 12. A.:;n '=·Pr-=,. k e l_i .ikheid ·v' .::"ï.n_ de 2 .. :=:'.n n e111er- n .=t d E· 
C;O 12\.-'e~- i r:_(J_._ (_p_.:=;.,-_. 1_2 __ ij ._A ._lvj.• ) . 

212.1:)i. 

iï1et 

~ Indien in die onderdelen. waarvoor in dit bestek 
garanties worden verlangd, tijdens de garantieoeriode 
gebreken voorkomen. welke kennelijk zijn te wijten aan 
minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering. 

217.01.01 

De in par. 17, lid 5 van de U.A.V. vereiste toestemming 
wordt zo tijdig schriftelijk bij de direktie aangevraagd, 
dat voldoende tijd beschikbaar is om de gelijkwaardigheid 
van deze bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal 
de verlangde gelijkwaardigheid overtuigend aantonen. 

2 i 7. () 1 .. ()2 

De beslissing omtrent de keuze van een ander bedrijf of 
andere bouwstof, de gelijkwaardigheid en de eventuele 
vervanging berust uitsluitend bij de direktie. 

21 7. ()3. 

De aannemer stelt van de te verwerken bouwstoffen de hieroo 
betrekking hebbende voorschriften ten aanzien van opslag, 
transport, verwerking en keuring aan de direktie ter 
beschikking en volgt deze voorschriften nauwgezet op. 

Artikel 18. ~:::eurinq v.='<.n bouwstoffer, (,:,.::'ir. 18 U.A.t./.) 

218 .. <)2. 

De kosten van emballage en eventuele retourzending van 
elders te keuren bouwstoffen komen voor rekening van de 
aannemer. 

218.03. 

De 22nnemer dient de direktie ruimschoots de gelegenheid te 
geven de bouwstoffen te keuren alvorens deze worden 
verwerkt. 
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A_è- t i): e_l 2_:= __ • __ 1:::._.:::1r :=1.n t_i e .\' ::1n . een o_,1 d_e_r deel ( o -:::1._1·- • 2_~? U • __ ?-,_, '<~--L 
.-, .-, -~, (j 1 .. ...:.:..~...:.... - 

Bi i elk onderdeel van het werk, waarvoor in dit bestek het 
geven van garantie wordt gevorderd, zal deze 
garantieverklaring in tweevoud worden verstrekt en 
ondertekend door de onderaannemer of leverancier van dat 
or: d E·r-d ee l :- die .3.l ·=· 11 gai-- .::tnt 11 ~J.JOî d +..: Et.31! 1:;ï emer- k t; en 
medeondertekend door de aannemer, volgens het bij deze 
Werkbeschrijving en Voorwaarden gevoegde model o.g .. De 
kriteria waaraan de garantie moet voldoen zullen per 
onderdeel nader worden bekend gemaakt en oo de 
garantieverklaring worden vermeld. 

Algemeen tijdschema 

226" () 1" 

Het in par. 26 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema 
zal door de bouwkundige aannemer worden cogesteld en _in 
onderling overleg met direktie en aannemer van dit bestek 
worden vastoesteld. 

Artikel 27 .. [.}.::=i.c1bo_ek ~ l i _j_s.t 2r·1 ._ r 2poort_2r1 __ ( i::;2r ·-· 27 _L!. A. ~~_)_ 

227. () 1. 

De in par. lid 7 van de LJ.A.V. genoemde lijsten en 
mededelingen werden verlangd, nodig voor het volledig 
invullen van het bij de direktie in gebruik zijnde model 
weekrapport (zie bijlage I). De aannemer maakt de 
weekrapporten op. Deze worden minimaal in 3-voud bij de 
direktie ter goedkeuring ingediend. 

227" oz , 

Periodiek zullen bouwvergaderingen worden gehouden, waarvan 
door de direktie verslag wordt gemaakt. De verslagen worden 
geacht letterlijk in het weekrapport te zijn opgenomen~ het 
bepaalde in de leden 2 t/m 5 van par. 27 van de U.A.V. is 
overeenkomstig van toepassing. 

Zij worden op die vergadering, eventueel na korrektie, door 
alle partijen voor akkoord getekend. 

227. ()3. 

De aannemer dient bij elk weekrapport het overzicht van de 
dan verwerkte stand der stelposten in te vullen,bijlage II. 

Artikel 31. Verband met andere werken (par. 31 U.A.V. 

231 . 01. 

In aansluiting 
wordt bepaald, 

op de bepalingen in par. 
dat de aannemer gehouden 

71 -...:•.1. 

i = 
van de LJ.A.V. 
zodanige 



medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten 
werkzaamheden ongestoord kunnen worden uitgevoerd. zonder 
dat hij deswege oo verlenging van zijn ooleveringstermiJn 
aanspraak kan maken. Indien de aannemer meent. dat een 
stagnatie 1n zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van 
vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, 
dan zal hij zulks tijdig. schriftelijk en duidelijk 
gemotiveerd, aan de direktie kenbaar maken. 

231 .. 02. 

De aannemer kan geen aanspraak maken op provisie over werken 
en/of leveranties buiten het bestek. 

Ar-t i ke J. __ 35. _ i·.)E·r- r· e k_er"1 i_n o \/ -Etn __ 1T1eer_- en . 111 i n d et- ~.i..,er- k < c. ·=.r_,. 35 
L! .. A. --······--·-·----··· 

2:35 .. () i , 

De verrekening van het meerwerk geschiedt oeriodiek na de 
voltooiing van het betreffende (gedeelte van hetl meerwerk 

23S. !J2" 

De verrekening van het minderwerk geschiedt periodiek na de 
voltooiing van het werkonderdeel, waaroc het minderwerk 
betrekking heeft. 

23,:::,i. ()1 

Indien de aannemer een schriftelijk verzoek 
als bedoeld in par. 36, lid 1 van de U.A.V. 

tot wijziging 
ontvangt, zal 

hij, alvorens het betreffende werkonderdeel uit te voeren, 
hiervan onmiddelijk schriftelijk kennis geven aan de 
direktie of dit oo de eerstvolgende bouwvergadering ter 
sprake brengen. 

De opdrachtgever en de direktie dienen in de gelegenheid te 
worden gesteld, ingeval van meerwerk de nodige gegevens 
terzake te verzamelen of de nodige maatregelen te treffen om 
dit meerwerk te voorkomen. De aannemer dient hiertoe zijn 
aanspraken tijdig kenbaar te maken. De eventuele financiele 
gevolgen van deze wijzigingen dienen in elk geval binnen 14 
dagen na het verzoek tot wijzigen in het bezit van de 
direktie te zijn. 

'"':'•~L. ,-·,'""'.'• ..:_._,w .• , •. ·..:...,. 

Door de aannemer wordt bij de inschrijving een staat van 
verrekenprijzen gevoegd. Na goedkeuring hiervan door de 
opdrachtgever in de periode tussen aanbesteding en gunning, 
zal het eventuele meer en minder werk tegen deze 
verrekenprijzen worden verrekend. 

De op deze staat voorkomende prijzen gelden zowel voor het 
meer werk als voor het minderwerk en moeten zodanig zijn 
samengesteld, dat daarin alle rechtstreeks of zijdelings 



1 o 

voor de uitvoering nodige kosten, de algemene kosten van de 
aannemer, alsmede een normale aannemerswinst begrepen zijn. 

23,~,. ()3. 

In de overeen te komen bedragen of priJzen waarvoor geen 
verrekenprijzen, als in 236.02. bedoeld, zijn vastgesteld, 
zal zowel voor het meer als het minder werk een 
aannemersvergoeding wegens algemene kosten en winst zijn 
begreoen t2r grootte van een bepaald percentage van de netto 
prijzen. Dit percentage door de aannemer oo de eerder 
genoemde staat van verrekenprijzen op te geven. 

236.04. 

Indien wiJzig1ngen niet schrifteliJk zijn opgedragen. is het 
niet toegestaan deze wijzigingen uit te voeren of materialen 
voor deze wijzigingen te bestellen. 

:2~3.::,. ~)5. 

Aantekeningen van afspraken of opdrachten met financiele 
gevolgen in dagboek cf weekrapport zullen slechts dan als 
schriftelijke opdracht kunnen worden aangemerkt, als het 
betreffende dagboek of weekrapport door de opdrachtgever 
voor akkoord is getekend. 

Ar- t i_ k el __ 40_. E:e t .31 i ,1 Q (_!J ·='.r..·.-··-· 40 _U_._ A •. '). ) . 

24C1" () 1. 

De betaling van het aan de aannemer toekomende bedrag 
geschiedt in termijnen, nadat de aannemer hiervoor een 
deklaratie oo naam van de opdrachtgever in 3-voud bij de 
direktie heeft ingediend. 

Met uitzondering 
termijnen groot f 

van de laatste twee termiJn zijn 
10.000,--, exklusief de b.t.w. 

de 

De direktie adviseert tot betaling van deze termijnen, zodra 
de waarde van het uitgevoerde gedeelte van het werk blijkens 
de opneming, zoals bedoeld in par. 40, lid 2 van de U.A.V., 
waarbij is inbegrepen het uitgevoerde meer werk en het te 
verrekenen minder werk, verminderd met de reeds ingediende 
termijnen minstens oveereenkomst met de termijngrootte of 
een veelvoud daarvan. 

24(). ()3. 

Ten einde de waarde van het uitgevoerde gedeelte van het 
werk, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel (240.02) bij 
elke opneming te kunnen aantonen en vaststellen, dient de 
aannemer binnen vier weken na de gunning van het werk een 
van de begroting en het algemeen tijdschema afgeleid 
fasewaarderingsschema volgens een bij de direktie in gebruik 
zijnde model ter goedkeuring bij de direktie in. Met behulp 
van dit schema zal de waarde van het uitgevoerde gedeelte 
van het werk op elk gewenst moment worden bepaald. De op 
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deze wijze oer termijn vastgestelde waarde 
(termijnverantwoording), dient als bijlage bij elk 
termijndeklaratie te worden gevoegd. 

240,04. 

De eindafrekening moet worden opgesteld volgens het door de 
opdrachtgever verstrekte model en moet gelijktijdig met de 
opleveringstermijn worden 1ngedi2nd. 

240. ()5" 

De laatste termijn is groot f 5.uuu, exklusief de b.t.w. 

De direktie adviseert tot betaling van deze termijn~ nadat 
de aannemer blijkens de· opneming - als bedoeld in par. 11. 
lid 6 van de U.A.V. aan al zijn verplichtingen heeft 
\/ Ci 1 d .s. ·=~ n . 

De aannemer dient tijdens de aanbesteding een bankverklaring 
in te dienen, volgens bijgevoegd model. 

240. (:17. 

De aannemer dient binnen 7 dagen na gunning een door de 
direktie goed te keuren bankgarantie af te geven. In deze 
verklaring dient de bank zich garant te stellen voor 10% van 
de aanneemsom. 

De bankgarantie zal ingaan op het tijdstip van de gunning en 
eindigen na afloop van de onderhoudstermijn, nadat de 
aannemer blijkens de opneming, als bedoeld in par. 11, lid 6 
van de U.A.V., aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De 
bank en de tekst van de bankgarantie behoeven de goedkeuring 
van de opdrachtgever. 

Artikel _42. ~<orti r1oen ---~r. 42 ll. A.V.) 

242. 01. 

Het in par. 42, 
kortingen wordt 

lid 2 van de U.A.V. bedoelde 
bepaald op f 150,-- per dag. 

bedrag der 

Hoofdstuk 3. VERREKENING VAN WIJ7I~IN~EN IN LnONKnRTEN EN IN ------- 
MATERIAALPRIJZEN. 

Artikel 1. '.Jerrekeni no over de _.§__ann_emi r1os:.om. 

301.01. 

Eventuele wijzigingen van lonen en sociale lasten of van 
prijzen, huren en vrachten, zoals bedoeld in par. 6, lid 13 
van de U.A.V., zullen niet worden verrekend: zij worden 
geacht in de aannemingssom te zijn begrepen. 



i ---:, .1..,;.. 

Ar-t i k>=?l 2. 

3()2. () 1. 

Over opdrachten tot uitvoering van bestekswijzigingen zal 
geen verrekening van wiJz1ging in loonkosten en oriJzen 
volgens de geldende risikoregeling plaatsvinden. De door de 
aannemer ingediende verrekenprijzen ten behoeve van de 
verrekening van bestekswijzigingen kunnen hiertoe met behulp 
van erkende indexcijfers. normlonen en normcrijzen aan de 
omstandigheden van de betreffende bestekswijziging worden 
aangepast. 

Ar-ti kel 3 .. Dpftn_beçrc,ti r.o , 

3(=3. () i , 

De aannemer moet binnen 7 dagen na gunning zijn begroting 
indienen biJ de direktie 

T W E E D E A F D E L I N G ---···-·------·--·------·--··------··-·-·····------- 

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING. ··-··--·····--···-··---·-··-·--······-··-···--·-·············-- ... 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit 

a. Het glas- en schilderwerk aan en in het te restaureren en 
te verbouwen pand Bildtstraat 22 te Harlingen. 

b. De in het zichtblijvende staalkonstrukties of 
hiervan worden gestraald en voorzien van twee lagen menie, 
op het werk aangevoerd en verwerkt. 

c. Kozijnen en ramen komen, voorzien van een laag grondverf 
- dik plm. 50 mu - op het werk aan. 

Art. 2. L~VERINGsvnnRWAARDEN. - . 

1. Betalings- en leveringsvoorwaarden van onderaannemers, 
fabrikanten, leveranciers e.d. zijn niet van toepassing. BiJ 
het vaststellen van de betalingstermijnen wordt geen 
rekening gehouden met vooruitbetalingen aan onderaannemers, 
leverancie~s en fabrikanten. 

Art. 3. ALGEMENE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EN KWAL~TEIT. 

1. Voor de opslag van materialen en gereedschapoen zal de 
aannemer voor een eigen ruimte moeten zorgen, welke op een 
nader te bepalen plaats door de direktie kan worden 
neergezet. 

2. Indien in het bestek wordt gesproken over schilderen, 
schilderwerk e.d. wordt hieronder ook verstaan vernissen, 
verniswerk, rnuurverfwerk e.d. 
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De ruimten. waarin wordt geschilderd, moeten - voorzover 
mc,gelijk voldoende worden geventileerd en voor het 
schilderen zoveel mogelijk stofvrij zljn gemaakt. De te 
schilderen oppervlakken moeten worden ontdaan van kalk~ 
vuil, stof, roest, losgeroeste walshuid. vet, niet-drogende 
olie e.d. en - voorzover in dit bestek is aangegeven - 
tevens worden ontdaan van oude verf-, saus- en witkalklagen. 
Eventuele harswellen uitgloeien en waarnodig noesten 
isoleren. Schilderen op een vochtige ondergrond of oo een 
ondergrond met een volgens het oordeel van de direktie te 
hoge vochtigheidsgraad is niet toegestaan. Kalk en cement 
bevattende ondergronden moeten voldoende winddroog zijn en 
zonodig vooraf worden geisoleerd. Indien de eerste verflaag 
op de fabriek of door de bouwaannemer is aangebracht. voert 
de aannemer geen volgende bewerking uit, voordat deze laag 
door of vanwege de direktie is goedgekeurd. 

4. De verven zullen over het algemeen worden aangebracht met 
de kwast. In overleg met de direktie kunnen daartoe 
geeigende ondergronden verven worden aangebracht met de 
verfsouit, de verfroller e.d. Een volgende laag mag niet 
worden aangebracht, alvorens de voorgaande laag voldoende 1s 
gedroogd, is drooggeschuurd en door de direktie is 
qoedqekeurd. - - 

Indien twee lagen verf van dezelfde samenstelling over 
elkaar worden aangebracht. is een duidelijk zichtbaar 
tintverschil tussen deze twee laoen vereist. In de regel 
zullen aan d1rekt 1n het zicht komende oppervlakken hogere 
esthetische eisen worden gesteld dan aan niet zichtwerk, 
zoals het inwendige van kasten e.d. Bij het schilderen van 
buitenwerk moet rekening worden gehouden met de 
V-J eer-·=· i;J e ·:=.te 1 d he i d " E: i i r- er~ en·='· c h t i !;;i v-J e ;?2 t- ~ s t; er- k f;? rn i ·=, t D -f -... •... CJ 1-- ·:=. ·: 
m2g f1i1:::•1;_ wc1rden 1~e=:.childer-d. Bi i fi::,lle zc;nrie·:=chi_in op hE·t 

- -· ·--; .Ä Ll ··-/ ':::t;:::' J. mogelijk '
1 
ac h t E'f -de-z c!n-2-~r! 11 

:, .••. ior d e n 

gewerkt. In de periode vanaf 1 november t/m 15 maart mogen 
geen andere buitenschilderwerken worden verricht dan het 
aanbrengen van door de direktie noodzakeli.ik geachte eerste 
verflagen. Bij onderbreking van buitenschilderwerk komen de 
herstellingen van tijdens de onderbreking 01,tstane gebreken 
van het schilderwerk en het reinigen met water en amonia 
voor rekening van de aannemer. 

De a.::1r,r,Emer 1:. \/erplicht~ de direktie dit verlangt, 
zonder verrekening, proefvlakken van voldoende grootte op te 
zetten. De kleuren van het opgeleverde werk moeten 
nauwkeurig overeenkomen met de door de direktie gekozen 
kleuren. Al het schilderwerk moet dekkend en egaal van 
kleur, glans of matheid en alzijdig worden opgeleverd. 

6. De aannemer moet afdoende maatregelen treffen ter 
voorkoming van verontreiniging en beschadiging van het 
aangrenzende werk en van de eigendommen en werken van 
derden. Tijdens en na het gereedkomen van het werk of een 
gedeelte daarvan, moet de aannemer alle door hem 
veroorzaakte verontreiniging, verfspatt~n, vlekken e.d. 
grondig verwijderen. Het schilderwerk moet door de aannemer 
worden beschermd tegen verontreiniging, ook indien deze door 
toedoen van derden kunnen ontstaan. 



7 De aan te brengen verfsystemen, voorzover niet anders is 
bepaald, worden opgebouwd met eerste soort moderne 
verfprodukten, welke tezamen een op elkaar afgestemd modern 
of zogenaamd svnthetisch of half synthetisch verfsysteem 
vormen. Het aanbrengen van een tussenlaag van een ander 
fabrikaat dan is voorgeschreven, is niet toegestaan, tenzi 
met uitdrukkelijke toestemming van de direktie. De 
kleL1rverven moeten gereed worden aangevoerd en mogen 
hoogstens een weinig door de aannemer worden bijgetint door 
sen geringe kleurtoevoeg:ng. Andere materialen dan blijkens 
het bestek dienen te werden verwerkt en afgekeurde 
materialen mogen niet op het werk aanwezig ziJn. 
Veranderingen in de samenstelling van door de fabrikant 
geleverde verven, b.v. door verdunning o~ door toevoeging 
van verhardingsmiddelen, ziJn niet toegestaan, tenzij 
bliJkens de aanwijzingen van de fabrikant de toevoeging van 
beoa2ld2 andere stoffen noodzakelijk 1s, in welk aeval de 
aannemer zich stipt dient te houden aan de door de fabrikant 
aangegeven gewichtsdelen, volumedelen en 
veiligheidsmaatregelen. 

0 ,_, .. De aannemer stelt de direktie zo spoedig mogelijk in 
k1:?nn i ·=· ..... ...-.~.n alle technische en materiaalgebreken. 
voer of tijdens de uitvoering konstateert aan te beglazen en 
te schilderen onderdelen en aan de hana- en sluitwerken. 
Hieruit voortvloeiende herstellingen behoren niet tot z: ~n 
verplichtingen. Alle beweegbare delen en hang- en sluitwerk 
aan te schilderen onderdelen moeten bi 
het schilderwerk goed gangbaar zijn. 

de oolevering van 

9. Voor het leveren en plaatsen van het glas gelden mede de 
''kwaliteitseisen, soortaanduidingen en voorschriften van de 
leveranciers van vlakglas'', voorzover deze voorschriften 
niet striJd1g zijn met het bestek en met de NEN 2608. 

10. De trekgolven in getrokken vensterglas moeten bi de 
geclaatste glasruiten horizontaal lopen, tenzij wordt 
aangetoond, dat de betreffende ruit niet in de verlangde 
maat leverbaar is. Bij het bestellen hiermede rekening 

4. 'v'ER Z EKEF'. ING. 

1. De hoofdaannemer heeft op dit werk een C.A.R.-verzekering 
afgesloten, waarin tevens is opgenomen de werkzaamheden 
verricht door derden. Wanneer op basis van de C.A.R. 
verzekering schade vergoed zou moeten worden en deze schade 
is aantoonbaar door derden veroorzaakt. is het bedrag van 
het "ei,;:ie,i r as i ko " v o or' rekenin,:;1 vari de det-de1-,, die d;;;;, 

schade heeft veroorzaakt. 

fu:-t. S. SCH!JOf\JHCJUDEtJ Et,J OF'LEVEF,EN VAN HET t;J_EF.'.l·: EN HET. 
l>JEF:f:TEF:F:E I r,J. 

1. De aannemer voert tijdens de uitvoering van het werk de 
aan hem verblijvende afkomende materialen, inklusief afval 
en verpakkingsmaterialen, regelmatig van het werk af. 

..c.. Bij de oplevering levert de aannemer het voltooide werk, 
het door hem geschilderde (deel van het)cbjekt, de eventuele 
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hem door de opdrachtgever in gebruik gegeven ruimten en het 
werkterrein grondig schoongemaakt op. Dit houdt in, dat alle 
voornoemde onderdelen van het werk, de in gebruik gegeven 
ruimten en het werkterrein zindelijk, ontdaan van vlekken en 
overtolligheden, worden opgeleverd en dat de nieuw 
geplaatste glasruiten aan beide zijden gereinigd en gewassen 
werden opgeleverd. 

1. Begripsbepalingen. 

a. Onder eenbladige glasruiten worden verstaan 
beglazingseenheden, bestaande uit een enkele olasruit en 
derhalve zonder enige luchtsoouw. 

~ Aantal en maten. 

a. De aannemer ~ntroleert zowel de in het bestek als de co 
de tekening voorkomende of aangegeven danwel 
leiden aantallen en maten van glasruiten of van 
glasopeningen op hun juistheid. 

.L -- ;_. •:::: 

b. De aannemer stelt de Juiste glasruitmaten vast door 
n-:2.u,·,keur-iqe metin,:;i in het 1;,er-k, ten::i i zul ks - b.v. r n 
"/erb ët.nd met het tij d=:.cr·iernë, - or, rT1c1g el ijk tijd i 1:;;. k.=-.n gebeu.r 1=.·n ~ 
in welk geval de aannemer de juiste glasruitmaten berekent 
aan de hand van de hem door de ramen- en deurenfabrikant te 
verstrekken strakke sponningsmaten. 

c. Zowel bij het vaststellen van de juiste glasruitmaten als 
bij het bestellen van de glasruiten houdt de aannemer 
bovendien rekening met onder meer de volgende eisen en 
andere faktoren: 

-De trekgolven van getrokken vensterglas moeten in het werk 
horizontaal lopen, tenzij de aannemer overtuigend aantoont, 
dat de desbetreffende glasruitmaat niet leverbaar is in de 
daartoe vereiste breedte x hoogte. 

-De snijkanten van alle geplaatste glasruiten moeten glad en 
strak zijn. 

-De voor de glasruiten en panelen vereiste omtrekspeling, 
met dien verstande, dat ten behoeve van gekleurde en 
speciaal warmte-absorberende glasruiten moet worden gezorgd 
voor voldoende ekstra omtrekspeling. 

4. Ste0n-, stel- en spatieblokjes. 

a. Alcemene eisen. 
Bij alle binnen- en buitenbeglazing moeten steun-, stel 

en spatieblokjes worden aangebracht; deze blokjes moeten 
zi n van neopreen. De hardheidsgraad van het neopreen moet 
::1 n aangepast aan de funktie van de desbetreffende blokjes. 
Steun- en spatieblokjes behoren te worden ingelijmd met een 
goede neopreenkontaktlijm; ook kan gebruik gemaakt worden 
van zelfklevende steun- en spatieblokjes. Wegens het gevaar 
voor opdrijven mogen de blokjes niet in de kit worden 
gedrukt. 
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b , Sts·lbl_g_LJes_bij eenbi:3.diqe __ ql __ :=1.·::ruiten. 
De afmetingen van de stelblokjes zijn ongeveer geliJk aan 

die van de steunblokjes, evenwel met dien verstande, dat de 
dikte gelijk moet zijn aan de omtrekspeling van de glasruit. 
Stelblokjes worden in de sponningen aangebracht als volgt: 
-bij vaste ramen een stelblokje tegen elke stijl, 
afhankelijk van de glasruithoogte, 100 tot 150 mm vanuit de 
b1~\,.-ent-1oeken; 
-bij draairamen en draaideuren een stelblokje tegen de 
hangstiJl, afhankelijk van de glasruithoogte, 50 tot 100 mm 
vanuit de onderhoek en een stelblokje tegen de bovendorpel, 
afhankelijk van de glasruitbreedte, 50 tot 100 mm vanuit de 
hoek aan de sluitzijde; 
-bij u i t z e t > eri kl epr-arnen lllet E·e:1 tet 
een stelblokje tegen elke stijl, afhankelijk van ae 
glasruithoogte, 100 tot 150 mm vanuit de bovenhoeken en twee 
stelblokjes tegen de bovendorpel, afhankelijk van de 
glasruitbreedte, 10 tot 100 mm vanuit de beide bovenhoeken. 

5. ~:itten \/C:HJr- beql.:?..zinq. 

De eigenschappen, ook wat betreft de verwerkbaarhe1d, van 
te verwerken beglazingskitten moeten overeenkomen met de 
eigenschappen van de door Boteco, Bostik, Rhiwa, Saba of 
door Sigma Rouf Dichtingschemie in de handel gebrachte 
beglazingskitten. 

6. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. 

Glasruiten worden direkt na het plaatsen opvallend 
gemaakt door het beplakken met repen ondoorzichtig plakband. 
Het ë,an::.trijker, met krijt of kalk i·= r,iet toe,;ie·:::t:"iar,. 
Aan de zijde waar gevaar bestaat, dat geplaatste glasruiten 
worden bekrast of verontreinigingen oplopen, waarvan de 
verwijdering krassen kan veroorzaken - b.v. mortelspatten-, 
worden de glasruiten doelmatig beschermd. Deze bescherming 
wordt tot stand gebracht door b.v. glasruiten te beplakken 
met doorzichtig papier, dunne kunststoffolie met water op de 
glasruiten vast te kleven, het aanbrengen van losse 
lichtdoorlatende schermen of op andere doelmatige wijze. Het 
ter bescherming opbrengen van ''kunststoffilm in vloeibare 
tDe:::tand" (b ..... r, ::troplë,kken) is niet toeges.t2 .. :"in. 

Afwerk i riq , 

Kityoegen worden ontdaan van de baarden en strak 
afgewerkt. Beschadigde en onvoldoend gevulde stopverfzomen 
worden aangestopt en bijgewerkt. Onvoldoend gevulde 
kitvoegen worden geheel opnieuw gevuld, tenzij naar het 
oordeel van de direktie kan worden volstaan met plaatselijk 
bijvullen (met dezelfde kitsoort). Bij het liggende werk 
worden aan de bovenzijde de kitvoegen afwaterend (dus 
schuin) afgewerkt. 

Staalstopverfzornen worden na ongeveer veertien dagen drogen 
eenmaal gegrond met grondlak voor buitenwerk. 
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ci. Eenbladige glasruit2n, blank glas, leveren en aanorengen 
in de ramen van kozijnmerken A,B,D,E,F,G,H,J en f 

b. Glaswerk uitvoeren als buitenbeglazing. 

At-_t . 7. SCHI_L_DEFiL,JEF,J,: ._ 

1. Schema's voor de behandeling van het werk 

De aan te brengen verfschema's moeten, voorzover niet 
anders is vermeld, worden opgebouwd met le soort moderne 
verfprodukten, welke tezamen een co elkaar afgestemd 
verfschema vormen. 

SC:HE~iA A 
·-----•--••w••••••---·-·- 

B uiten houtwerken in k l &~L.lr r:.3 ...,_ 
Ut= \./.='.Ïi 

h oof d .:=i .. 3.n n e1T1er-: 

b. stoppen; 
het zichtwerk geheel schraal plamuren; het niet-zichtwerk 
bijplamuren; 

c. droog schuren; 
geheel voorlakken met iets verdunde kleurlakken 
terpentine); 

l_ f_ C\. 

d. luchtig droog schuren; 
aflakken met onverdunde kleurlakken voor buitenwerk. 

SCHEi'iA B 
Binnenhoutwerken in kleuren na de voorbehandeling door de 
hoofdaannemer 

a. kalkschoon maken en droog schuren; het geheel 1 x 
overgronden; 

b. stoppen; 
het zichtwerk plamuren en het niet-zichtwerk bijplamuren; 

c. droog schuren; geheel voorlakken met de iets verdunde 
kleurlikken (ca. 5% terpentine>; 

d. luchtig droog schuren; aflakken met onverdunde 
kleurlakken voor binnenwerk. 

SCHEMA C. -~--~--~- 
Bi nnenhoutwerken in kleur of transparant behandelen met een 
beitsprodukt volgens nader te bepalen fabrikaat 

a. het houtwerk reinigen, kalkschoon maken en droog schuren; 

b. verzonken draadnagels stoppen met kneedbaar hout, waarvan 
de kleur zoveel mogelijk overeenkomstig met die van het 
hout; 



~. schilderen met een be:tsprodukt; 

luchtig drooo schuren en afschilderen met een 
beitsorodukt. 

Binnenleidingen van gas, .-. .-1 
C . ." :o c_J ,o sc h i I dei--en 

=· van vu11 en vet ontooen: 
vcorbehandelenn zoals voor staalwerken, nonfsrrometalen, 
clast1cmaterialen geldt; 

b. volledig meeschilderen met verf, .•.. behandelen. passend 
kleuren cvereenkomst1g het te schilderen en 1n 

het achterstaand werk. 

'.::;.C:HE/'"1A. __ E .. _ 
Het 1n kleur schilderen van de c.v.-le1dingen en r201atoren, 
welke zijn voorzien van een grondverf. 

de o. -leidingen, 2,.. 

b. het genoemde onder a droog scnuren en dekkend schilderen 
met hittebestendige verf; 

,_. hierna het genoemde onder a licht schuren en vervolgens 
dekkend schilderen met niet vergelende rad12torlakverf; 

d. radiatoren; beschadigingen bijwerken, grondig reinigen 
met hittebestendige primer 

~=: i-j_ê: JT1 A F s 
Binnenstaalwerken in kleur na de voorbehandeling van de 
h oc,-f d .:3 .. 3.n n efner- 

~. de staalwerken grondig reinigen en ontdoen van alle olie 
en \/et; 

b. luchtig droog schuren en dekkend overgronden 1n 
grondlakverf voor binnenwerk; 

l 21-tr iT1e+..: 

c. de storende gebreken bijplamuren; 

d. het geplamuurde werk luchtig droogschuren; 
het werk geheel en dekkend voorlakken met iets verdunde 
lakverf voor binnenwerk; 

e. het zichtwerk luchtig schuren; daarna het gehele werk 
geheel en dekkend aflakken met onverdunde lakverf voor 
binenwerk. 
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Het schilderen van gipskartonplaten binnen 

a. spiJkergaatjes e.d. stoppen met kunstharsvulmiddel of met 
gips aangemaakte texmuurverf: 

b. het werk ten minste tweemaal geheel en dekkend schilderen 
met texmuurverf op basis van polyvinylharsd1spers1e; 

c. de in het zicht bli ivende delen van het lat- en 
regelwerk, waarop de te behandelen platen ziJn aangebracht. 

met een afbijtmiddel: 

~- droog schuren; 
het geheel voorlakken met iets verdunde Kleurlakken 

(ca.5% terpentine); 

d. luchtig droog schuren; 
aflakken met onverdunde kleurlakken voor binnenwerk. 

Fermacell- en stucwanden 

a. spijkegraten en aanzettingen uitvlakken met geelband; 

c. dekkend schilderen (2 lagen) met een moderne muurverf op 
basis van polyvinylacetaat-emulsie. 

Bestaande buitenhoutwerken in kleur 

a. alle oude verflagen verwijderen door afkrabben of met een 
afbijtmiddel; 

b. gronden, droog schuren, stoppen en schraal plamuren: 

c. droog schuren; 
oeheel voorlakken met de iets verdunde kleurlakken (ca. 

d. luchtig droog schuren; 
aflakken met onverdunde kleurlakken voor buitenwerk. 



·=-·.. De b .;: .. k 1:;1 ot en~ in k l " k l C)s.·:::.,=:rj .. 
b. De betimmering t.o.v. scheiding hoog-laag dak 
c " A 1 l 2 r -:;_ men i n b 1_1 i t 2 n k D:: i j P E· rt ~ i r: k l . r Cd? o en " 
d " D •::2 k :_i z i j n en 1 n r e c h t er- z i _i q e ···/ e 1 . 

f. De 3 buitendeuren aan weersz1Joen. 

T n ·=;-hem.3 B. 

2. • A 1 l e b i n n E· n k c1 z i _i n e ri e :r - ei !::.~ u. r 2 n '* 1 n k l . b e l e !; i:;J en E: ri 
i i j·:::.ter1" 
b , Alle v l c)erpl i nten '* 

Alle kantstukken. lijsten en vensterbanken van gevel- 
kozijnen. 
d. Alle gevelkozijnen, inkl. de ramen en roeden. 
e" Alle houten trappen, 7 ·~.tuk;;~ i rt k L, ·- ...l c.u. 

f. Leuning met balusters t.p.v. insteek verdieaing. 
g. De nieuwe plafond-balklaag in kelder. 
h. De betimmering tussen balklaag in woonkamer; te rekenen 
D o p 1 rn " l .'! 5 ff; :2 n 

De kistbalken in entree. woonkamer en slaapkamer 3. 
J. De vloer van de insteek verdieping. 
k De kastenwand in woonkamer, i r"i k l . 
l . [);~ 1 lik 1 " deu.1- .. 

' • ' • 1 D 1 r·:ner;-ci_11 t; en" ' ' ' ' --: van oe Kas~ opoe cver1ocp. 
n. De ziJwanden (binnen-buiten) van de k3sten in de woon- 

alsmede de vloer met voorwand van rechter ka.s,t 

o. De balklaag van de insteek verdieping. 
p. De deur van de c.v.-insteek verdieping. 

Alle in het zicht blijvende spantkonstrukt1es. 
•.... w. ,.- .. _; .. 

,-, .L l. e in zicht 
~. De Ylcer van de vliering aan weerszijden. 

1.n S;~~_s~ 
~. Alle in het zicht komende water-. gas- en 
elektr2leid1ngen. 

a. Eventuele beschadigingen aan radiatoren bijwerken. 
b. Alle in het zicht komende leidingen van de centrale ver 
warming. 

I,, s,=h;:::.m~. F. 

ci. De stalen leuningen t.b.v. trapgat keldertoegang. 

,...... ., .- ' 
L)e pl-='.-ti:::nos .•..... 

.J. i; kelder, enti--=·e" wc,c,n k .:=\JTier " kei_tkc::=n"' 
portaal, w.c., kasten. 



b. Het spaanolaten dakbeschot m.u.v. vliering. 

d. De plafondbalklaag in entree en woonkamer 

·::'. De wanden van entree, keuken - voorzover niet 
betegeld - kelder. gehele verdieping en vliering. 

I r·: ·=· c h 2iTi-S. J . ··-·-·-··-------- 

·=-·· " ;_.· E k D z i j n en 1 n c:' E· ..._.,.. c, c, î g e \/ e l zowel binnen als buiten. 

t~) ceri-1een . __ 

als volgt afwerken, 
stucwerk handdroog 1s 

le. 1 laag Herbol-Imoregneergrond aanbrengen, ca. 10% ver 
dund met verdunning V40 

'= 1 laag Herbol-Herboflex-Armierungsbasis aanbrengen met 

~E. Afwerken met 1 laag Herbol-Herboflex-Finisch in licnte 
kleur. 

b. -~~rt~ die kleine schilderwerken uitvoeren, zoals die 
door de direktie nader worden aangewezen: e.e.a. zonder 
naders verrekening. 

1. BiJ de inschrijving dient de aannemer een staat van 
eenheidsprijzen c.q. verrekenprijzen in te leveren voor de 
volgende onderdelen. De verrekenprijzen gelden zowel voor 
meer- als voor minderwerk en zi n kompleet aangebracht 1n 
het werk. De verrekenprijzen z1 n inklus1ef toeslagen, ge- 
reedschapsgeld, winst, risikc e.d. docht exklusief b.t.w. 

Op te geven verrekenprijzen voor 

schema A 
schema B 
schema C 

f / fT12 

s C h 1::?1T1.3 D 

/m2 
;m~ 
/m2 
/m2 
/m2 
/m2 
/m2 
/m2 
/m2 

schema E 
schema F 
schema G 
schema H 

...... Srieek~ april 1 ,::;oi::- r cz:» 
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KDNSEPT - BANKVERKLARING 

re cn~~-g=t=~~nrl=. i.... -. ,-. / .· L.î -=-, 1 r r-. 

,-1 - . .;... '-' -::•. '- .wenst 1n te schrijven op het werk: 

dat bij gunning van het werk een zekerheid gesteld dient te 
worden in de vorm van een bankgarantie: 

verbindt zich d6or ondertekening dezes jegens ... (opdracht- 
gever) , om bij gunning van bovenvermeld werk aan 
voornoemde client een garantie af te geven als 
bovenomschreven tot een maximumbedrag van 

·--·- f 

· • ( p l -~at:.) ~ 19 
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