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E E R S T E

VOOR HET WERK GELDENDE VOORAARDEN

Van toepassing z1Jn:

uitvoering

u~ □e voor dit werk toe te pa~sen bouwstoffen en/of
materialen, alsmede die voorschriften en bepalingen, z□als

ver-meld.

",-,::s ,__, _,_:_ ,. cl .i.e

- ------

v□□r dit werk gelden en derhalve aansluiten op
afwijken van de Eerste afdeling van de A.V.W. 1968 (U.A.V.)
en de daarbij behorende aanvullende voorschriften, zi
opgenomen in ·de hiernavolgende hoofdstukken 2 en 3 van deze
werkbeschrijving en Voorwaarden.Zij,~ JE_gErjgrcd

.overeenkomstig de daarop betrekking hebbende paragrafen

Afwijkingen van en wijzigingen op de Tweede1 Derde en Vierde
afdeling van de A.V.W. 1968 en de daarbij behorende
aanvulling, resp. aanvullende voorschriften zijn opgenomen
bij het betreffende besteksonderdeel in de Tweede afdelinc

ing en Voorwaarden.



..:.. " ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Aansluitend op de Eerste Afdeling van de A.V.W. 1968

(U.A.V.) en de daarbij behorende Aanvullende V□orschrifte

2D"i.Di.

het werk moet worden ui

..J ·~ ..!_U·=l. l_.

voor de uitvoering
?±fkfi?f??l

,------..

202.0t

De Nederlandse praktijkrichtlijnen, de ontwerp n□rmbladen,

..:.. -~ ._: !

onderdelen ~an het
voor verschillende uitleg vatbaar zouden zijn, geldt bij het

enstrijdigheid □f onduidelijkheid

T; l

volgend=

l~e □eginnen met het hoogste volgnummer)
de Werkbeschrijving en Voorwaarden met afwerkstaten
de k□nstruktie bestektekeningen voorzover betre~king
hebbende op de konstruktie

de voorschriften nu. t-:=. t:)ecJ r· i

De namen en bevoegdheden van de met de direktievoering



~- Gev□lmachtiqde van de aannemer

overeenkomstig par.
laat vertegenwoordigen moeten de namen van de daartoe aan te
wiJzen personen voor de aanvang van het werk bekend worden
gemaakt.

c::. Verplichtingen van de opdrachtgever par. L!AU)

Het -bouwterrein wordt aan de aannemer ter beschikking
gesteld in de toestand waarin het zich bevindt op de dag
aanbesteding en hij wordt geacht

inklusief
gif□phopingen
tanken
funderingsrestan
oude paalfundering
riolering
leidingen nutsbedri

afdrukken verstrekt.

lichtdruk- en verzendkosten hiervan voor 7..;
d

n aansluiting op par. 6, lid 2 van de U.A.V. wordt hiermede
rizk rwr ri ;i tri;u·- .... - . ·- -- - -- ·- -·· - - . ·- - - -- . - -:,

detailtekeningen
ciie

g andere da

De aannemer maakt voor de aanvang van het werk bij de
opdrachtgever schriftelijk melding van eventueel a2n het
belendende gebouw/de belendende geb□:1wen/de
verbouwen bouwdelen door hem gek□nstateerde
snv□lkomenheden of gebreken.

·oe beschadigingen, onvolkomenheden of gebreken eventueel
vastleggen door middel van foto's; een en ander zodanig, dat
twijfel terzake is uitgesloten.



208.05.»

aansprakelijkheid
van de aannemer v□□r eventuele schade1 in welke vorm □an
□□k1 aan genoemde percelen met □ps~allen
andere percelen in de nabijheid

Werkzaamheden zoals het opbreken en weer herstellen van
het herstellen van beschadigingen en

bevuilingen, het ophogen van verzakkingen, het maken van
tijdelijke inritten e.d., zi

de betreffende belanghebbenden en/of de direktie.

zijn opgenomen onder hoofdstuk 3 van deze Werkbschrijving en

onderdelen van het
uitvoeren, dient hiJ een daartoe strekkend verz□ek

- ~' ,
,_, ..!.. ._! CJ E•

aan de direktie een
verklaring van de onderaannemer, waarin deze verklaart, □at
hij me de bepalingen en voorschriften
door de aannemer vervaardigde werkplan volledig bekend i~.

2.07.E

nodig is voor de beoordeling
opdrachtgever, voortvloeiende uit de wet
''Ketenaansprakelijkheid'.,



27.

Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de dag welke za1
worden genoemd in de afzonderlijk te verstrekken
schriftelijke opdracht tot aanvang werkzaamheden.

zal

..!..\ !

25..

scnriftelijke mededeling

/""

211.01.

plasveringsdatum van het rk of het deel van het «=

Indien bepaalde werkzaamheden. met
direktie1 door weersomstandigheden gereed komen na de
oplevering van het werk geldt daarvoor als datum van ingang
van de onderhoudsperiode, de datum van gereedkomen van die
werkzaamheden.

Indien gedurende de onderhoudsperiode d□□r de
herstelwerkzaamheden ten aanzien van verplichtingen als

11, lid 2 van de LU.A.. aan het werk moeten
worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan werk
an derden moeten werden uitgevoerd, zijn alle kosten welke

heet gevolg zij van c.a. verband houden met deze
herstelwerkzaamheden v□□r rekening van de aannemer, wiens
werk herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakte.



in elk geval de periode van oktober t/m april voorkomt

·'"'.••·I ·""'.• 1-r-i
.1:.. .!....;_ u 1-1J. Il

1n7 par. 12, lid..:..
met

..:.. , 1 d i e ond f.?. rde l e !-i ,

' " 'ra=n verlang2,
gebreken voorkomen,

goede hoedanigheid nf

dit

ler

:2"1 :":, "C)J

Sri

-:::i. 1 ; i±TET

werkterrein en het
o□rzover nodig opgenomen in de T

Afdeling van deze Werkbeschrijving en Voorwaarden.

lid 5 van de U.A.V.
ig schriftelijk bij de direktie aangevraagd,

dat voldoende tijd beschikbaar is cm de gelijkwaardigheid
van deze bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal

De beslissing omtrent de keuze van een ander bedrijf of
andere bouwstof, de gelijkwaardigheid en de eventuele



Het aanvoeren van bouwstoffen op het werk zai zoveel
mogel1Jk geschieden tijdens de normale werktijden. In
uitzonderingsgevallen mag hiervan1 na toestemming van de
direktie worden afgeweken.

De aannemer stelt van de te verwerken bouwstoffen de hierop
betrekkinq hebbende voorschriften ten aanzien V3
transport, verwerking en keuring aan de direktie ter

deze

Bouwstoffen mogen alleen besteld worden op basis
direktie vrsstrekte detailtekeningen af andere schrift.el

informaties, die zijn aangemerkt als ''bestemd voor

Alvorens de in par.

overeenkomstio het

il»
...;·· ··•·

zijn.

elders te keuren bouwstoffen en de door de Gemeentelijke
Dienst van Bouw- en Woningtoezicht vereiste
keuringen/beproevingen zoals letnkulussen, betcnstal es.d
. . 'Komen eveneens voor reKening ~an □e aannemer.

geven de bouwstoffen te keuren alvorens deze

19.01

lid 3 van de L}.A.V.
toepassing op de bouwstoffen waarvan de aankoop uit de
stelposten wordt verrekend en op de ter beschikking gestelde
bouwstoffen.



Artikel LO:C'i_:ï voor L}.A.

Het
op de bouwstoffen, waarvan de aankoop uit de stelposten
wordt verrekend.

.4
ai d, na 21

De uit het werk komende oude bcuwst□ffen inklusief puin,
afval en overtollige grond) -.,,, ,__;,_.! ....

van waarde,met uitzondering van alle gave vloer- en wand
plavuizen uit de bestaande

De aannemer dient

eigendom van de□

Garantie •.... z

onderdeel van het werk,
geven van garantie wordt gevorderd, zal dezP

-
ondertekend d□□r de onderaannemer of
codeerde=el, die als ''garant'' rd aangemerkt er

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 op de
garantieverklaring worden vermeld.

Algemeen tijdschema

·-:,·-:•1... IÏ•i
»al.° u l a

genoemde

22.0z.

In het algemeen tijdschema dienen alle door derden uit te
voeren werkzaamheden te worden opgenomen, waarbij een zo
volledig mogelijk inzicht met orden gegeven in de
hoedanigheid, volgorde en tijdsduur van voorbereiding en



direktie worden verstrekt.
voor akkoord worden

l I .•
i:=-.1. r,.

zullen desgevraagd door
Bovengenoemd tijdschema
getekend.

de
~ ë:;_ l c:i c:,u

worden

werkzaamheden (bijv het afschilderen van het
binnenschilderwerk of het inregelen van de technische

einde in overleg met de direktie en de overige !-. .; , h. do i ie y

!....' • .'"3 '! HEL

betrokken aannemers of tot
afstemming van de werkzaamheden binnen h
tiidschema.

ar.7 tu.,

117 3 -v□ud bij de direktie ter goedkeuring ingediend.

Periodiek zullen bouwvergaderingen worden gehouden
door de direktie verslag wordt opgemaakt.
worden geacht letterlijk in het weekrapport te

het bepaalde in de leden 2 t/m 5
de U.A.V. is overeenkomstig van toepassing.
LlJ worden □p die vergadering, eventueel k□rrekt
alle partijen voor akkoord getekend.

227.0.

bij elk overzicht bij· TE

T T
..!.. . .'.. a

rti'el . Ugrzieirg in aterling, gatergrlt erg

•·"'.t"Zrï ;ï.1
....: ..•_,,_, " 1...J .J.

bedoeld in par. 30, lid 4 van de U.A.V. bestaand uit het
voldoen aan door daartoe bevoegde instanties te stellen
eisen, op grond van wettelijke bepalingen of uit andere
hoofde.



In aansluiting op de bepalingen in par. 31 van de U.A.v.
wordt bepaald, dat de aannemer gehouden is zodanige
medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten
werkzaamheden ongestoord kunnen worden ui
dat hij deswege op verlenging van ziJn opleveringstermijn
cia□spraak kan maken. Indien de aannemer meent, dat een
stagnatie in zijn werkzaamheden :al ontstaan als gevolg van
vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden,
dan zal hij zulks tijdig, schriftelijk en duidelijk
gemotiveerd, aan de dirktis knbar maken.

"4 n
al.' à n !/a.. m

,.,......_.

bestel

bu.i t.en

overige verplichtingen,
van deze Werkbeschri

het.

- ~
van het werkonderdeel,

betrekking heeft.

Artikel Z. Eetkyiizigingen par. L].A..

is.01.

Indien de aannemer een schriftelijk verzoek tot wijziging
als bedoeld in par.36, lid 1 van de U.A.V. ontvangt
(waaronder odk te verstaan de verstrekte werk- en
detailtekeningen, voorzover deze naar zijn mening

minderwerk), zal hij, alvorens het betreffende werk□nderdeel
uit te voeren, hiervan □nmiddelijk schriftelijk kennis geven



worden gesteld, ingeval van meerwerk de ncdige gegevens
terzake te verzamelen of de nodige maatregelen te treffer r
dit meerwerk te voorkomen. De aannemer dient hiertoe zij
aanspraken tijdig kenbaar te maken. De eventuele financiel~
gevolgen van deze wijzigingen dienen in elk geval binnen 1
dagen na het verzoek tot wijzigen in het bezit van de

schriftelijk zijn
niet toegestaan deze wijzigingen uit te voeren of materialen
voor deze wijzigingen te bestellen.

,z r
u..'! s .•

,.---..,,
schriftelijke opdracht kunnen worden aangemerk

□f E.'

voor akkoord is getekend.

De betaling van het aan de aannemer toekomende bedrag
!b l= Er+Er

....j, ...

Met uitzondering van de laatste twee termijnen zijn de
termijnen groot f 3.G,--,skl. de b.t..

De direktie adviseert tot van deze termijnen,
de waarde van het uitgevoerde gedeelte van het werk blijl:en
de opneming zoals bedoeld in par. 40, lid van de
U.A.V. ,waarbij is in

t= verreken=n minder , verminderd met de
ingediende termijnen minstens overeenkomst met
termijngr□otte of een veelvoud daarvan, een overwaarde zaJ
niet worden berekend daar een bank-garantie wordt verlangd.

var. het
werk, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel (240.02) biJ
elke opneming te kunnen aantonen en vaststellen, dient de

van de begroting en het algemeen tijdschema/werkplan
afgeleid fasewaarderingsschema volgens een bij de cdirelti
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 deze wijze,

deklaratis te worden



De direktie adviseert tot betaling van deze termijn, ondec
inhouding van de garantiebedragen na afloop van de
onderh□udstermijn1 nadat de aannemer blijkens de opneming
als bedoeld in par. lid ,':J \/a.·n z117

verplichtingen1 waaronder dus ook het verstrekken van de
revisietekeningen, heeft voldaan.

direktie goed te keuren bankgarantie af te geven.
in deze verklaring dient de bank zich garant te stel
.4 "ge
i .t» van de aanneemsom.

eindigen na afloop van de eerste oplevering, nadat de
aannemer blijkens d opneming als bedoeld in par

d= LJ.A.'. san l zi
het verstrekken van de revisietekeningen heeft voldaan. De
bank en de tekst van de bankgarantie behoeven de g□edi euring
van de opdrachtgever.

- .,.......,_
in paar.

kortingen wordt bepaald op f 150,--

bedrag der kortingen wordt de aannemer
overschrijding van de termijn, waarin alle werkzaamheden
behoudens het binnenschilderwerk en het inregelen van de

en wordt vervangen dcor·

aansprakelijkheid

onderaannemers, de overige aannemers en hun onderaannemers
aan wie onderdelen van het werk zijn of worden opgedragen,
alsmede de aannemersinstallateurs met hun onderaannemers aan
ie de technische installaties zij of worden opgedragen

een Constructie-All-Risks verzekering op het werk afsluiten.



Deze verzekering zal op ui
geven tegen schade aan het werk tot een bedrag groot 1

350.0001-- inklusief de omzetbelasting en tevens
aansprakelijkheid voor schade aan derden tot een maximum
bedrag van f 50.0001--
Op deze verzekering zullen van toepassing .-+._y!t de de
navolgende eigen risiko's

terzake van schade aan het werk 10.000,-
nis of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit een en
dezelfde oorzaak
terzake van de aansprakelijkheid f 10.□□□,-- per gebeurtP
nis of reeks van gebeurtenissen v□orvloeiende uit een en
dezelfde oorzaak; echter niet voor personenschade.

Dez eigen .,:::;itijd

2sa•

verzekerde goederen de uitkering van de schade-verg□edinq
zal geschieden aan degenen, aan wie de goederen toebehoren
als verzekerden met dien ve[stande dat

hade ar; het «=r 1 ' ';= pars:n

250a.04.

de schade herstelt of □or wiens rekening de schade komt
naar gelang deze met de opruiming,
vervanging vordert, behoudens dat deel der vergoeding dat de- ,........., k.'-'· _,_ ,_, ...__... .s. r·1

Terzake van de schade aan derden zullen de ontvangen schade
uitkeringen worden uitbetaald aan die verzekerde of mede
verzekerde, die jegens de derden aansprakelijk zal blijken
te zijn.

» 1
..:..;:;:•. J.

premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de
opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na
verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal
doorlopen, gedurende welke periode de□
recht heeft op kosten van de aannemer en niuw verzekering
p dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hc□fde
betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom
ingehouden.



De aannemer geeft het waaruit het sluiten van de
vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na de
aanvang van het werk en de polis alsmede de premiekwitanties
onmiddelijk na ontvangst daarvan,
bewaring. Laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever
bevoegd om zonder ingebrekestelling voor
aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan.

an- na.::.,._, ..2.7 .' m

op die waarop het wer: middags 12.00 uur
-::ï.i !

besrhouwd.

/mig•3II

--,.,...... ........
til »!l »

wijzigingen van

van de U.A.V., zullen niet worden verrekend;
geacht in de 22nnemingss□m G= ~~

= CL

er opdrachten tot uitvoering van bestekswijzigingen zai
geen verrekening van wijziging in loonkosten en prijzen

- ~
volgens de geldende risik□regeling plaatsvinden.
eventueel door de aannemer bij zij inschri

De

bestekswijzigingen kunnen hiertoe met behulp van erkende
indexcijfers, normlonen en n□rmprijzen aan de omstandigheden
van de betreffende besstekswijziging worden aangepast

indienen bij de direktie.



-T W E E D E

.;
.L •

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het restaureren e1
verbouwen van het pand Schritsen 25 te Harlingen, kadastraal
bekend gemeente Harlingen, sektie A, nrs. 2.

1. Euiten het bestek worden vanwege de o

respektievelijk verricht

-------- telefoon-installatie,
glas- en schilderwerk.

DE

De aannemer gedoogt - onverminderd het bepaalde in
paragraaf 31 A.V.W. - dat de derden, die ''werken buiten het
bestek'' uitvoeren, gebruik maken van de aanwezige steigers
en ladders. Deze steigers en ladders worden niet verwijderd
zolang zij naar het oordeel van de direktie nodig~~ +· ~---·~.

- -------
ladders beschikbaar, wanneer die uitsluitend moeten worden

bestek''. De aannemer verrekent deze vergoeding rechtstreeks
met de betrokken derden. Deze vergoeding wordt niet gegeven,
indien volgens het bestek de beschikbaarstelling behoort tot
de verplichtingen van de aannemer.

i. De aannemner stelt voor de duur van dcr de direibis tas
bepalen periode en voor rekening aannemer een tocht- en
waterdichte werk- en opslagruimte beschikbaar.

. De aannemer stelt de benodigde hoeveelheden leidingwater
en elektriciteit voor licht en kracht en energie voor

en aansluitpunten
i5dig



aannemer - var zoveel redelijk=rei van hem kan worden
verlangd - dat zijnerzijds de uitvoering var ia arken vet

derden niet worden gehinderd of belemmerd.

2. Ten behoeve van de schilder-aannemer de afgehangen deurg~
uitnemen en later weer plaatsen. Ook het eventueel reeds
opgezet deurbeslag, krukken e.d. afnemen en na het
schilderen weer aanbrengen.

en/f cde bouw te worden opgeruimd .

pr.

S. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN E.D.

A. Terreinafscheidinqen.

indien geeist door de gemeentelijke
instanties! met een bouwschutting.

B. Naamsaanduidinqen en reklame.

door de direktie te bepalen wijze.

borden een deugdelijk
Plaats en volgorde der tekstborden in nader

c.

Het wordt _aan het inzicht van de aannemer overgelaten het
werk te doen bewaken.

riikco van vermissing,
alle Ei

1. Overal waar naar het oordeel van de direktie

daarmede in verband
rag=ver



d. ,·~-=
bepaalde in paragraaf 20 A.V.W.
maatregel enen.

L. Direktieverblijf.

afdoende beschermings-

,....--.._

1. Een direktie-verblijf wordt niet verlangd.

F. Aansluitingen.

verbruikerskosten
rekening van de aannemer.

telefoon-aansluiting

:: l. .J i-i \/ ,_,u .1..

k. E-,_. " L.'" de tref{: vlied stater n'3Int,=n

Voorts die kleine stutwerken uitvoeren1

doorgangen in bestaande wanden e.d.

\,·'-:3.i !

1. De gehele kap, inkl. dakpannen, goten enz. m.u.v.de
spanten van de hoofdbouw.

r- ,- de Elpen
m.u.v.de zijgevels.

3. De gemetselde borstweringen van de 2 zijgevels tot

□pslaan1 dakpannen opslaan.



,•! .,-,.
. L

4. Alle houten vloerdelen inclusief poeren en klippen.

. Alle binnenbetimmeringen.

De binnenklampmuren lang= de zijgevels.

9. Alle binnenbetimmeringen tegen metselwerk en alle
betimmerde wanden

10.De gemetselde tussengevel tot en met bovendaks.

11.De betonvloer in de achterbouw.

12.0pruimen van de hoop steen in de achtertuin.

1.Halve trappaal op begane grond.

15.Alle binnentrappen verwijderen.

sch□cnbikken en opslaan.

17.Z□lder van de achterbouw verwiJ□eren.

18.Balklaag van achterbouw geheel los kappen.

- ------
en opslaan

Par.

oe rioleringen sleuven graven tot een diepte als
is vereist voor het nodige

•. Grondslag onder strast/rk
voorgevel en het terras als aangeven op tekening plm. 200

De tuin □ntqraven tot plm. m117LA



funderingsstroken c 4 -

T.b.v.de betonvloeren tot 300mm minus peil.

T.b.v.de stoep een funderingsstrook als aangegeven □pte
kening.

ö.-T.b.v. de trappaal-fundering de nodige graafwerken
verrichtten.

nnder de betonvloeren

De nodige zandaanvulling verrichten
van de stoep v□□r de voorgevel en
bestaande watermeterput.

..i.v

Overtollige grond

i...
..}

- ------
9. PAALFUNDERING.

N!iet van

Par

delen is E 17,5, met een cementgehalte van minstens 325
kg per E.

2. Waar niet anders is aangegeven, is de kwaliteit van het
betonstaal Fe8 400. B□uwstaalnetten FeB 500.

Onder de dwarsmuren funderingsstroken storten breed

Op zandbed begane grond een
dik 120 mm. T.p.v. de inkassingen in de

zijmuren aan deze betonvloer nokken maken breed 300mm
hoh 1000mm.E.e.a. zoals is aangegeven op tekening.

5. Onder trappaal betonplaat storten, vierkant 60 cm.



fm. op raveelknstructie.

Al het betonwerk te storten op gewapende folielaag, voor

8. In de voornoemde betonwerken voldoende sparingen houden
t.bv. de riolering en mantelbuizen.

9. Voornoemde mantelbuizen leveren en aanbrengen
overeenkomstig voorschriften nutsbedrijven.

10.Ten behoeve van meter
afm. 900 x 500 x 100 mm.

in hal een betonvloer storten

11.Eustaalnetten in
voldoende overlap.

12.0nder de stoep een bet□nstro□k als aangegeven □p tekening
breed 400mm.

sar 1! METSEL'ERE

a. Het buitenspouwblad van de achtergevel vanaf 30 cm. minus
peil tot o.k. muurplaat.

b. Verweerde stenen van zijmuren vervangen door nieuw
metselwerk; te rekenen op plmn. s0 %.

.
....,,..., .

onderkant dakbeschot.

e. De gemetselde schoorsteen.

..:
. .l. De buiten muren van de tussenmuur,

aan noordzijde en vanaf dakpannen aan zuidzijde.

g. De stoep t,p.v. voorgevel herstraten
rollagen anmetsel=n ,cd bestrating uitvoerer
zoals op tekening staat aangegeven in halfsteens verband.

i-
11 • E TE±7=;

"2.Eoerengrau, Waalformaat, in mortel P , halfsteens
verband.



-buitenblad voorgevel
steens muur tussen berging/badkamer/hal.
-IRLALII

badkamer/slaapkamer/hal.
-binnenblad van de buitenmuur van de achtergevel
-voorts al die kleine metselwerken, zoals die nader door
de direktie worden gegeven zonder nadere verrekening.

-de binnensp□uwmuur van achtergevel
-de tussenmuur tussen keuken/hal/kast.

-het buitenblad voorgevel
,......___

-de steens tussenmuur tot □.k. dakbeschot.

-de binnenmuren van de berging/gang/hal/badkamer op begane

1. Metselwerken voldoende verankeren aan bestaand werk.

T
4. -> h!

Alle metselwerken vol

+. Alle als vuilrk ui ev□erde metselwerken ontdoen van

C_,.

uitpuilende metselspecie.

derden de nodige sparingen te
later weer aan te werken.

bestaande/ nieuwe

houden»

de

Tussen de nieuw te metselen binnenmuur en buitenmuur van
de zij- voor- en achtergevels een isolatie aanbrengen van
Alkraflex 2L - 2. De stroken hiervan horizontaal
aanbrengen met voldoende overlap en met bijbehorend
plakband afplakken. De stenen onderling
verbinden d.m.v. gegalvaniseerde ankers rond 5 mm en

plm. 5 stuks per m2.



1. Los zittend en uitgevallen voegwerk in zijgevels1 alsmede
scheuren in metselwerk,
overeenkomstig bestaand voegwerk.

3. De achtergevel te voegen (daggen)

.; --:,
.l. .;;_ :il WERKEN IN GEHOUWEN

Hardsteen dorpel, dik 20 mm, in prk.p- ter
breedte van het kozijn aanbrengen onder de deur van
hal/ badkamer en hal/ wc. op verdieping.

de overige binnendeurs-k□zijnen als aangegeven
tekeningen beuken houten dorpels aanbrengen.

Op de einden van de stoep voorgevel 2 stuk
ondereind 200 x 200 mm. daarboven

afqewerkt met ronde kop; afwerking paal gefri
afwerking kop gez□e

-.... i-.5 I.is. de afdekking van de kragen en de top van de
vorg=vel d
e.e.a. zoals nader op detail-tekening zal worden

~ vl□ertegels,1e soort,
100 te rekenen op een brut

rle vloer van badkamer en
te zetten er in de .. te

de
l .;
.J. ..!. . op de houten ondervloer

de

l
J.

1 1= mat-wit-verglaasde tegel 10E 108 mm,

verrekenprijs van f.

a. de wanden van w.c. hoog 15DO mm;

keuken 4 tegels hoog =7r±__• h L·

op de tussengevel en achtergevel vanaf vloer tot 4 tegels
boven aanrecht;

c. de wanden onder badkuip; in de langswand hiervan een
tegelluikje van 4 tegels (afschroefbaar



oe n/cwt

Voer het verwerken van voornoemde tegelwerken de
ondergrond goed schoonmaken

V□egbreedte voor wand en vloer

Voegen van vloer
vastcesteld.

~ ~ maatdelen zilverzand.

r1 •:::•. .!..

-i- h
i' u rioleringswerkzaamheden

overeenkomstig het bestaande
te weinig straatstenen en/of straatzand aanvullen, zonder
nadere verrekening.

na i.

s~raten zoals op tekening staat aangegeven.

geven motief en zoals op tekening staat aangegeven

n tuin 5 stuks Ul --.-r.
7.1 ±'

60 cm, e.e.a. zoals is aangegeven

·i C.

in de menie worden gezet.
Het voornoemde geldt eveneens ,__,,__, .!..

onder de kwa11te1tse1sen en v□□rschr1ften van de KOMO,
alsmede de K.V.T.

'-'i-'



1. De balklaag van verdieping en zolder waterpas herlegge1
met bestaande uitgekomen vloerbalken;de aannemer dient
hierbij te rekenen op het vernieuwen van 10 stuks
kopeinden en hiervoor 40 manuren en f 600,--aan materiaal
in zijn begroting op te nemen.
De balklaag van de achterbouw op nivo leggen zoals is
aangegeven op tekening.

2. In de balklagen ravelingen opnemen t.b.v
Ravelingen te maken van uit de komende vloerbalken.

,.,-----.,_

van de begane gr□n□
eerste verdieping tegen de afqewerkte binnen
buitenwanden kistbalken aanbrengen

De zolder-dakbalklaag van de achterbouw
h.o.h. plmn. 03 nm.geschaafd:, voorzien van een
istplank rondom, ter hoogte van de balken en dik +n

Langs de muur van het hoofdgebouw een □plegbalk
aanbrengen ter hoogte van de dakbalken dik 54mm.
De bevestigingsbouten door balk en muur aanbrengen.

1. Over de verdiepings- en zolder balklagen, 19 mm
Underlayment -platen aanbrengen.

De vloer van de wc voorzien van 18 mm hechthout welke

a. Spg±eeg erg grgirge

i f..
-spantoenen,
-trekbal ken,

7·1

25 « 100 mm, 8 stuks (2 per spant);
-ruiters, pLm.
-muurplaten 71
tekening is aangegeven.

171 mm.
171mm,

71

7-1, .J.

zoals

145 mm ,

: stuks per



.-, C:

-ravelingen en ondersteuning

-y.4
i ..l.

.b.
mnm .

b.

1. Over de gordingen het gehele dak beleggen met dakeleme
·ten, merk Opstalan, type PU-V-130/150 of gelijkwaardig;
De naden van de platen onderling, alsmede de aansluiting
bij metselwerk gevel, dicht spuiten met PUR-schuim. Dee

Over genoemde dakplaten panlatten aanbrengen,
n.co.n.

,,--..,_ In het dakbeschot de nodige sparingen aanbrengen t.b.v
ontluchtingsleidingen, roclgssafvoer en dakramen s.cd.

1 =r 1-' u

toch'bad

bbL 1, of gelijkwaardig, inkl. de benodigde lo□dwerken en
binnenbetimmering

1 . L.=ngs dakv□et van de linkerzijgevels
achtergevel nieuwe bakgoten aanbrengen

achterboei 21 146 mm. De v□□rb□ei voorzien van een

- --------._ is Lil.Ei;

w= nodige uitlopen.

een gootbodem 21 x 146 mm. en achterboei 21
voorzien van voldoende ondersteunings
mnm .

u. Diverse buitenbetimmeringen.

1. Tegen het metselwerk van de tappenhal uitbouw een
regelwerk leveren en aanbrengen van 50*75mm h.c.h.400mm,
waarop vertikale gg dele ZZ!7E 4RC meet v-groef ,aar de
bovenzijde afgedekt met een afdekplank en een lijst
22*150mm, een en ander volgens nader te verstrekken
letils.
Tussen muur en regelwerk alkraflex aanbrengen zoals reeds
eerder omschreven.



Up metselwerk achtergevel.
holletjes en geprofileerde lijst aanbrengen
volgens nader te verstrekken detail tekening.

Tegen voorgevel n over de gehele
breedte een geprofileerde lijst met afdekker
,.., i k
••••J - • 32 mm.

·verstekken detail tekening.

1. Waar niet anders gen□emd1 is al het te gebruiken hout
fiindradig grenen hout, klasse A (NEN 3180).

,....--..,,_ vensterbanken en aftimmerlijsten
vuren h□ut1 kwaliteit A.

voorzijde aftimmeren met

Alle buiten raamkozijnen

ITi ffï "

3. De kozijnen nieuw te leveren en aan te brengen.
Houtzwaarten:

stijlen en bovendorpel

als onder

3il> tuiten3zJen? nl=Is

Hlutzaart=n:
-onderdorpels
-roeden (eiken hout)

..._,,_, 70 mrn
é; n +

5. In kozijnen beweegbare ramen plaatsen~ zoals op tekening
02 is aangegeveni voorzien van de nodige lijsten e.d.

tekeningen en

6. In het voordeurskozijn een nieuwe deur leveren en

onderling watervast
verstrekken tekeningen.

van 12 mm hechthout en 4 mm hechthout,
na!er

In de overige deurs-k□zijnen opgeklampte deuren leveren
en aanbrengen van grenen g.en g.delen, zw. 22 x 190 mm
op grenen klampen zw. 22 190 mm. De opgeklampte deuren



n spiegels
e 8 mm W.8.P. 1 waarop aangebracht een

bossinglijst als omschreven bij binnendeuren.Tussen de
pal sen Z mn hardshuimislabie aanbrengen.
De achterdeur van de slaapkamer voorzien van boven en
onder deur met waterdorpels en vierkant ruitje.
De keuken deur voorzien van

' • 'omscnreven in su□. ~-
Het voornoemde volgens nader te verstrekken tekening.

Beweegbaarheid
tekening 02.

1.

de st□fd□r□els zi.in
~- ....!..

cl i

met deuren en aftimmerlijsten

•i
J.

73C >< 21]'15
z :ë'.ijlicht

mm., m.u.v.de badkamer en wc.

geprofileerde lijst, zw. 28 x 34 mm, m.u.v. de deur van

é.

T.b.

bevestigingsmiddelen,
alsmede het aanbrengen hiervan, en dienen derhalve in de

te zi



Houten trappen mnet kart, kwaliteit B, 2 stuks,
waartussen treden zw.

40 x 250 mm, waarvan de voorzijde is afgerond. Sto□tb□rdei,
te maken van 15 mm multipaint, achterkant stootborden en
onderkant treden blijven in het zicht. Spil 96
Wel van treden afwerken met h□llat,25 x 25 mm.
De trappen te voorzien van st□kleuningen op voldoende
leuning houders.
De trapwanden bekleden me~ gen g
tekening is aangegeven met
betimmerimg van de berging op de zolderverdieping.

-. '! .-
.::,, J. =·

~
2

verdieping en z□lder1 een steektrap voorzien
het rder sut

vzu
anti-slipstrip in sponning.
trap t.b.v.t□egang naar de keuken.De trapb□□m en spil te
bevestigen op gegalvaniseerde beugels ingestort in
bet□npoer, volgens nadere details. Trap voorzien van

3.eg, mmn, waartussen treden 4O + E0 mm,

Op verdiepings niv□ bordes maken van delen zw. 40

-
op onderslagen zw. 75 x 175 welke opleggen op 3 stuks
ondersteuningen samengesteld van delen 75 x 175 mm.
Ondersteuningen vast zetten met draadeinden door de muur
voorzien van volgplaten.
Langs bordes leuningen en balusters aanbrengen zoals eerdeL
mhrvm.
Het v□□rn□emde zoals is aangegeven □p tekening nr. 021 en
zoals aangegeven zal worden op nader te verstrekken deta~.
tekening.

G. Binnenbetimmeringen.

1

600 x 800 x 1900 mm, 1,

Voornoemde kasten 1-,. : leu.:c:-,
wolde of gelijkwaardig.

bouwkundiqe kast
kozijn merk 0 en regelwerk }



Tussenschot te maken van 18 mm multipaint.

ne-c..

,.....____

-i
.L

heet

TE[2er

De wanden □p de verdieping en z□ldPr 1 .-•
1 4. 7.2

bekleden met gipsplaten dik 0 C
/ 1 - +ii±# 4

muv de wanden die onder genoemd.

-------,

ue linker zijwand van gang en hal op u~

Gipsplaten-plafonds,
·voldoende regelwerk

c:, c, iT!iTi ':I.-· ' - .;: -•. !-.......
i. ·:::'.L'J..:,

50 mm en voldoende plafondhangers
tussen de balklagen onder de

l□erk□nstruktie in alle ruimtes van begane grond en
verdieping.In bovengenoemd regelwerk tra



plint,

Alle plafond- en wandaansluitingen afwerken met aftimmerlat
10 40 mm; voornoemde geldt eveneens voor aansluiting
plafondbetimmering dakbeschot-borstwering.

,,........_

onder balklaag een ;._:,.-::.•t.:.. ..:.. !,,,,,-..- ... -

maken bestaande uit q.g delen met verlengde eer welke
rnlum i.,._:._,_._·,J :·

volgens

f-·'

,.
.' +

l U.l i-:.:

mnest rnrn t.~J " 8 " p

c_:,

W.8.P. waarin opgenomen een tegelluik zoals is omschreven
onder Par. tegelwerk

A. pUisli

-1
.!. •

171EL!»

evels een isolatie aanbrengen van Alkraflex
"klemrozetten vast gezet aan de sp□uwankers.

.-,, --:,
si....a.. g

Geis□leerde dakplaten en andere
omschreven in Par. Timmerwerk. De naden van de platen
onderling en bij de nok afschuimen met PUR-schuim, eveneens

rondom de dakramen en van .-1 ,--~
'. ..!•.::: ventilatiekanalen.



1ussen het wandregelwerk van de wanden badkamer en wc., 50
mm steenwoldekens aanbrengen, voorzien van spijkerflenzen.

russen het regelwerk op de verdiepingsbalklaag geheel en

HANG- EN SLUITWERK.

zodanig

=lss, =ii EE

verzinkte uitvoering.

nodige dit
nader omschreven, als buitendeursl□ten, binnendeursl□ten,

kantschuiven, schuifdeurbeslag enz., voor aankoop waar✓an
in zijn begroting

GASAFVOER EN VENTILATIEKANALEN.

Voor de wasemkap in de keuken een afvoer rond 110 mm

een ventilatiekanaal

s een ventilatiekanaal 1 .4 ;
.L .L'-' itit! m

4.
In de badkamer, berging en berging-zolder een
ventilatiekanaal rond 110 mm.

wand bevestigen en b□vendaks te maken van de
omschreven zinken kanalen met afdekkappen.



.
T.b.v.
70 mm.

r.· cJ ïtci

en een ontluchting

mm vanaf overgang gemetselde schoorsteen tot een hoogt0
zoals die door het gasbedrijf wordt geei~G.

METAALKONSTRUKTIEWERI

In de buitengevels ,de in Par. .... ' "I ' 'RTT!!W=In7 gremae
spouwmuurankers met klemrozetten.

gegalvaniseerde stalen kozi nkers, doorsnede 8 mm, lang
250 mm, met schroefdraad ca. 600 mm h.o.h., het eerste
anker ongeveer 200 mm uit de het

Bestaande schootankers verwijderen, originele ankers zulks
van de direktie stralen, behandelen als

omschreven in par.

T.b"v. muurplaat-verankering, muurplaatankers aanbrengen
h.o.h. plm. 1200mm, lang plm

In de binnensp□uwmuur boven de buitenkozijnen een L-staal
t.b.v opvanging metselwerk en

verdiepingsbalklaag.

8.

9
Voorts die kleine metaalwerken, bestaande uit L-staal en
staalstrip, zoals die door de direktie worden verlangd.
E.e.a. zonder nadere verrekening.



T.b.v schoorsteenkanaal
schoorsteen een dubbelwandig geisoleerd afvoerkanaal met een
roestvrijstalen binnenpijp rond 20 cm en een gegalvaniseerde
tuitenpijp, type Rotherm, fabr. Eergshenhoek f
gelijkwaardig. In de betonplaat van de schoorsteen een
r.v.s. eindbus rond 200mm opnemen. T.p.v.de schouw een

Tussen st□eppalen en voorgevel stalen stangen aanbrengen vci1,
koker 40.40.4., welke opgesloten moet worden met

Niet van toepassing .

Par. LOLITESLUEEE.

,,......___ Leveren en aanbrengen

-i.,.
vernieuwde onderdorpels

ontwikkelde breedte plm .
lintvoeg van binnenmetselwerk.

Boven alle nieuwe kozijnen in v□□L

,,.......,_

•·I
. i.

achtergevel, van ontwikkelde breedte plm. 250mm, lood
infraizen, aanvoegen fkitten. Voornoemde geldt evnae;s

aansluiting zijgevels-naastgelegen belendingen1

ontwikkelde breedte E0mm,

metselwerk van de linker zijgevel, ontwikkelde breedte p!m
.250mm, achter ie Alkraiiax islatie omhooglopend in lintvoeg
binnenmetselwerk.

-l-,



i
.!. •

Alle naden deugdelijk solderen.

ue goten langs de zij- en achtergevels zoals dis zijn
beschreven onder Par. timmerwerk voorzien van een nieuwe
zin#bekleding waarbij de bakgoten zijn bewerkt met kraal en

'

voorzien van de nodig uitlopen. Het zink moet de bovenkant
van de achterboei van de goten bedekken; klangen h.o.h.
600mm.De goten tussen belendingen voorzien
opgezette voor kant, hoog plm. cm voorzien van felsrand
De goten voorzien van de nodige uitlopen zoals die z1Jn
aangegeven op tekening nr. 02

beugels aan de muur bevestigen en aansluiten op □e
riolering.Voornoemde □mschri
regenwater afvoer aan de

De ventilatiekanalen

ing geldt eveneens voor de

,

- --------

bij

alsmede grondleidingen binnen

met KOMO-garantie merk,
bijbehorende hulpstukken als bochten, vertakkingen,
verloopstukken, ontstoppingsstukken, enz.

.-i,•-·-±:

onderling verbinden met bijpassende hulpstukken met rubber
manchet overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De
buizen leggen met een afschot van ca. 5 mm per 1000mm of als
nader zal worden aangewezen. De rioleringen water- en
luchtdicht opleveren.

De bochten en vertakkingen in rioleringen worden uitgevoerd
onder 45 graden; haakse bochten uitvoeren met 2 bochten vai

,_
Rioleringssleuven
nadat de rioleringen door de direktie zi



3. De binnenriolerinq

bladnr.

met lee}ka]

bijbehorende hulpstukken als bocht.er
verloopstukken, ontstoppingsstukken nz.

[.v..-IL

Bochten en vertakkingen worden ui

arantismerk, wanddikte min. z,2 mmn, met ds

als □p de rioleringstekening

CJ "

bladrt

worden weggewerkt
nadat de direktie hiervoor toestemming heeft verleend.

aanvragen met bijbehorende bescheiden voor het verkrijger
van toestemming tot de uitvoering en aansluiting van de
waterinstallatie. De kosten van het vervaardigen van de

keuringskosten, zijn voor rekening van de aannemer. De
.aansluitingskosten zijn eveneens voor rekening van de

Met de aanleg van de installatie mag niet eerder worden
begonnen voordat de door het waterleidingsbedrijf
goedgekeurde
ingediend.

bij



nadat waterleiding is aangebracht.

koud«watervoorziening rit
meterkast een watermeter opgesteld. Vanaf dit punt met
tussenplaatsing van een afsluiter en terugslagklep dient
de aanleg d□□r het gebouw te worden vervolgd,
leidingen in hoofdzaak in muren en achter wandbekleding
gemonteerd dienen te worden. In de aftakkingen naar de
tappunten dienen de nodige stopkranen te worden opgenomen
De gehele leidingaanleg eindigt met aansluiting op de

beproeven overeenkomstig de eise~ van het plaatselijk
waterleidingbedrijf Leidingen opgenomen
worden voorzien van p.v.c.□mmanteling. Voor leidingwer~
roodkoperen KIWA gekeurde leidingen toepassen

[·~
' a

Naar douche-mengkraan boven bad en mengkraan op wastafe1 ~
slaapkamer 2.

c::·
warmwatervoorziening de
H.R.-boiler, fabr. ACV

leidingen aansluiter

- .-------..,
ruimte

De leidingen, welke zijn weggewerkt! zijn geis□leerde
WICO-buizen.

~ar. LL. SANITAIR.

1.
voor de levering van sanitaire toestellen 1 .l. l ! 0 i"=.

materiaalstaat een specifikatie van de toestellen opgenomen.
De montage van de toestellen dient eveneens in de aanneemsom
te zijn begrepen.

1.



C. Materiaalstaat, te leveren en aan te brengen

-diepsp□elklosetpot, fabr. Sphinx, type 79 MO met midden
uitlaat, kleur wit;

-wit kunststof afv□ermanchet,
.-set klosetschroeven met nylon □op;

-laaghangend kloset-reservoir~ fabr. Wisa 500 3-S, inkl.
klosetverbinding valpijp, bocht en montagemateriaal;

l-•.
1...1 u 1 stuks wastafelkombinaties,

~
gingsmateriaal;

-verchroomde buissifon met aangebouwde afvoerplug met

verchroomd messing klembeugel t..

-rubber overgangsnippel,

-stel verchroomde spiegelklemmen;
-eengats mengkraan, fabr. Venlo, type Briljant me~ h□g2
draaibare uitloop, 200 mm met perlat□r;

-verchroomde Ball□fl

c. 2 stuks fontein-kombinatie, inklusief de benodigde hulp-

t□iletkraan Sinopel mt
loop, 130 mm met perlat□r1 inklusief de benodigde hulp-

-eengats mengkraan,
draaibare uitloop, 200 mm met perlat□r;

-stel verchroomde Ball□fix stopkranen, doorsnede 15 mm
.; C !!
i

, e ·po
ll!C1...•

toebehoren, type kaldeei, afm. 1600x 710mm, kleur wit,
inkl.leidingerk

f. 1 stuks eengatsmengkraan, fabr. Venlo, type T□rrero, met
omstel-inrichting en draaibare buisuitloop 130 mm,

inkl. hulpstukken en bevestigingsmiddelen tbv
aansluitingen en bevestigingen.

g. ~ stuks douchekop, type Selecta, inkl. wandsteun en af
neembare nippel en metaflex doucheslang, lang 1500mm.



2 stuks muurkranen, inkl. hulpstukken en bevestigingsmid-
delen, te monteren bij c.v.-ketel en wasmachine.

Par.

-:!.
Vanaf de meterkast in hal een gasleiding van voldoende
diameter te leggen naar de c.v.-ketel en boiler op zolder en
fornuis in keuken .

.i.::. ..

De aansluitkosten van z13

vervallen. In de nieuwe meterkast een nieuwe aansluiting
maken.Aansluitkosten zijn voor rekening
opdrachtgever.

De gehele installatie dient te voldoen aan de voorschriften
van het Provinciaal =drijf
de installatie tevens moet worden aangesloten.

De plaatsen van de armaturen, schakelaars,wandk□ntaktdozen
e.d. zijn in principe op tekening nr.02 aangegeven.

c:
.' a

a.
. De schakelaars en wandkontaktdozen zijn type inbouw,
fabrikaat Busch-Jaeger en afgedekt
~echthoekige witte afdekplaat.

, i
U.!.

kombinaties horizontaal mCO It.er=r

ue wandkontaktdozen1 welke als zodanig z1Jn aangegeven,
voorzien van randaarde.

Alle leidingen uit het zicht, eventueel in het zicht
blijvende leidingen van voldoende zadels voorzien en rechL
en strak □p nader te bepalen plaats aanbrengen.



samengesteld en voorzien van alle benodigde
smeltveiligheden, smeltpatr□nen, schakelaars, str□□m-,nu1-

Voor de P.T.T.-installatie levert en monteert de aannemer
een ledige buisleiding (doorsnede 15 mm) vanaf de meterkas~
naar het aansluitpunt in de woonkamer.

4 {.J. ,__;,,

en sluitpunt in 1-. "
i' n e a

-------, door de installateur te geschieden.

.-1 .-,
.l. ± s

De aanvraag en het nodige tekenwerk vo□

Voor de aankoop van dient de aannemer een

ut.

-·! /..·r

roting op te nemen groot f 250,--

--------,
van de werkzaamheden moet

-➔.L u

In de woning een centrale verwarmingsinstallatie leveren
en monteren. De ketel wordt geplaatst op de zolder E.e.a.

de

De installatie bestaat in hoofdzaak uit een heetwater
.radiatorenverwarming met leden-radiatoren en een leidingnet
met verzinkte buis met klemfittingen; de watercirkulatie
wordt geregeld door een waterpomp van voldoende kapaciteit.
De ketel dient n H.R.-ketl te zijn. De bovengenoemde
leden-radiatoren dienen te worden geleverd.

De volgende temperaturen moeten kunnen worden bereikt en

Celcius en een windsnelheid van 6 m per sek□nde, waarbij
is te rekenen met gelijkti



EC}km>.+++• s ++·+ • •

in berging beg.grond aansluiting maken voor een
capaciteit van 18 graden C

.
De regeling van de temperatuur dient te geschieden
een thermostaat, fabr. H□neywell.

d.ma

In iedere verwarmde ruimte minimaal 1 thermostaatkraan

achter timmerwerken .. met.
cyanuraat-schalen5 dik 22 mm.

Het nodige hak- en breekwerk, zoals .doorvoeren van 1e1□1ngen

T.[v. doorvoeren dor vloeren, wand en plafonds afwerken
kunststof

De aannemer dient op bi jg f.:'\/CJeg de pJ. s.t.
gevende afmeting van de radiatoren

voegen bij de prijsaanbieding.
sa te

.; 1°7
l.

levering
geleverde

behoren eveneens de aansluiting

aansluitstukken .

•i -i
.!..1. •

·:1.2.

plaatsen onder ramen of

in 3-voud indienen

.1
.!. •

bij de

ontbrekende en beschadigde pannen leveren en aanbrengen
overeenkomstig de bestaande pannen.

.
De nokgording van gave afkomende vorsten, beschadigde en
ontbrekende vorsten bijleveren en aanbrengen overeenkomstig



de bestaande vorsten. De vorsten d.m.v. gegalvaniseerde
draadnagels en tr□tseerloodjes aan de ruiters bevestigen. De
ruimte tussen de nokv□rsten en pannen aansmeren met ee1
taaie kalkcementspecie en vlak afstrijken.

l.J..

De rijen dakpannen, welke tegen de
aansluiten, aansmeren met een taaie
afstrijken.

voor- en achtergevel
kalkcementspecie en

C..± u

4
i. a

la,kam=r, TEE

.-. P2I.. ., ··-:,n..:.: .. ,_,"

ue metselwerk wanden van bergingen, gang en hal beg.gr.,

CV en slaapkamer 2 en

14.

de rei berapen met mortel S17 en daarna Il

mortel S14, inkl. bovenkant afwerking e.d. In bovengenoemd
stucwerk van voorgevel de nodige v-groeven aanbrengen ~1~

aangegeven op tekening .

•-.. Pa.r

.4
J.•

O. .:... ; KONSERVERINGSWERK.

Alle buitenbetimmeringen en buitenkozijnen 1

zijden, welke in aanraking komen met metselwerk,

Alle gevelankers stralen, verzinken en voorzien van~ lagen
epoxyteer.



~Par. 30. GLAS- EN SCHILDERWERK

Deze werkzaamheden zullen re;

TERREIN.
'· _! ,.'·-. t--.1
·.; !ïl ".f HET

1
Afkomend bekistinghout wordt direkt schoongemaakt
de direktie aan te wijzen plaatsen opgestapeld.

E?innrensteigers mgen niet onnodig blijven staan

.3

. : ,,.. __ -- -.

slijk= gevaarlijk=

C_,

De aannemer is verplicht installatieruimten en andere
gebouwonderdelen, aar moet worden opgesslagen, droog te
houden en znodig te voorzien van een afdekking tegen

e.d.

De aannemer treft voldoende voorzieningen ter voorkoming
van wateroverlast, met name wanneer hij werkzaamheden
verricht aan .de daken en goten.

Bij de □pleverinq van het werk.

1.
Bij de oplevering levert de aannemer het voltooide werk,
het werkterrein, alsook de eentuele hem door de opdracht
gever in gebruik gegeven ruimten grondig schoongemaakt op,
inklusief de afvalresten van derden.Dit houdt ondermeer in
dat alle onderdelen van het werk en het werkterrein schoen
worden opgeleverd en dat alle b□uwresten, vlekken, vuil en

dit schoonmaken zijn □□k



betrokken alle aan het oog
onder vloeren en achter wanden, ruimten boven
plafonds, kanalen, kabelgoten, kokers, putten e.d

eigendommen en werken

- - - - -

\/cii i uc.· ..._.
sf3sm.

De ten gevolge van de uit✓oering van het

Architekten EN.A.
1-. ·, ..
L.3

-
8601 AV Sneek (05150-1?gnR~



KONSEPT - BANKVERKLARING

Jong v.
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bindt
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,GE- 7,0!A'

arch.J.D.vd Molen,vbo-bna

INSCHRIJVINGSBILJET

e □nderqetekende(n)

door ondertekening dezes, t.at

,.- ..,.. .----.l--. ·.--..;
,1t:..± ! .±

percelen of van de massa), overeenkomstig het bestek en de

te verhogen met 20% b.t.w.

HlJ verklaart (Zij verklaren) deze aanbieding gedurende drie
waarop de aanbesteding heeft

te zullen doen doch deze termijn t□t zestig
zullen verlengen, inaien een daartoe

pdrar:n ever gedaan verzoek

Aangewezen wordt: .

~in te vullen de naam van een der personen, indien twee of
meer personen tezamen inschri
gemachtigde, in alle opzichten te ertegenwo□rdigen voor

oe -10.J. .•



Jong +E ?L,14 A!!
y -1.-'1

arch.ir.S.P.S.de Jong,bi-bna

INSCHRIJVINGSBILJET

ue ondergetekende(
namen en voornamen

rnet. \/2 cn1r::: .1. :...i .1... i

letter ·;::.

::: '_l l i =· ·--~ · .. ::. ~· : ::: ._.., -::.• sn, in&i :_· . ! 1._· t.:. 1 ,_j ·=·· ~- !.:· ·:__. ,_) !;::.·

l '

zullen

ieze bieding gedurende dr-.ie

-i c:,
.l. •



Gel

arch.ir.S.P.S.de Jong,bi-bna

INSCHRIJVINGSBILJET

......... (naam of namen en voornamen
v±auto wonende (gevestigd te

CJ1n·::::-L.,, '-- ..,_
1---,,-..- .,.. ,•-.i,

i int

ing van het rk,

ai de

te verhogen met 20% b.t.w.

'·. l in cijfers)

Hij verklaart (Zij verklaren) deze aanbieding gedurende drie
maanden na de dag waarop de aanbesteding heeft plaats gehad.
J=tai ! ·--' te zullen doen doch deze termijn tot zestig dagen te

meer personen tezamen inschri
opzichten te vertegenwoordigen voor

1 q


