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A]gemme bepalingen.

1 .

aansluitend op de eerste afdeling
1700 ~u.A.V.) en de daarbij behcrEnde aa
lende voorschrif

k□mstig de met hetzelfde
paragrafen van de eerste
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etriidia= bepalingen

Gevolmachtigde van de aannemer
Artikel
Artikel Datum van aanvang
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C) Opneming en goedkeuring
Onderhoudstermijn

Verwerking van bouwstoffen

Garantie voor een onderdeel
H1gemeen tijdschema, werkplan

Verband met andere werken

Bestekswijzigingen
Betaling
Kortingen .L ..:..:.

Hoofdstuk VERREKENING VAN WIJZIGINGEN
IN MATERIAALPRIJZEN. .; -1
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Verrekening ever de aannemingssom
Verrekening over besta=kswijziging=
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BESCHRIJVING VAN HET WERK + z
.!.·-'

1. Algemene omschri
Leveringsvoorwaarden.

8. Verrekenprijzer

1E

voorzover daarvan in het best e !.=.:

t.e du.iCJ==.,r"i
niet uitdrukkeliJK

b. paragraaf S□a Verzekering! zoals deze paragraaf
esteld in de aanvullende voorschriften op de Eerste en

bepaling=
198;

c. op de uitvoering het schilderwerk __

..-o... r:, c,
rï " L•• 1 11 Ï-' "

as J. ";'.'.'.·

197 hieuwt OU. !..,~' en Basis Verfbeste~
1980 Onderhoud (B.V.0.1980), gedeponeerd ter Griffie van □e
Arondissementsrechtbank te 's Gravenhage, d.d. 22 februari
1980 onder nummer 30/1980 - te beginnen met:

bestek anders voorschrijft.

Niet genoemde artikelen luiden geheel overeenkomstig de
eerste afdeling van de .-~- t J l.lr va e ( L! n A ..
behorende aanvullende voorschriften,
aansluitende bepalingen.

( _p.;ar• R l_! .. /:; .. 'v' ..

0.01.



Verstaan wordt □neer

het.
/IE -

,,,........__

is!DE

; lt;:'!

!.-' .l., ._: i r:::

ing en Voorwaarden met afwerkstaten
-de bouwkundige bestektekeningen

ce N.N.I.

belaste personen zullen v□□r de aan~ang
bekend gemaakt .

..i.. nCJ .1. e,-j

lid



een schriftelijke
verklating van de ndernemer, waarin deze verklaart, iat:
hij met de bepalingen en voorschriften

2U.7.Gs

,.......,__

De aannemer verstrekt

··-·.s.r-

' •eerste aanzegging

:?OS'" 0-1

1 in het bezit van de

r,. -~:::-

r··i iE•t·.. is goedgekeurd aan de aannemer E; i+Er7

Onderhoudstermijn .4 t
.L .1.

De in par. 11, lid 1 van de U.A.V. bedoelde

indien oplevering in gedeelten is overeengekomen

711.0.

Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de



door weersomstandigheden gereedkome1

4 1 {z
.C:.. J. J. " •..J,....I n

Indien gedurende de onderhoudsperiode d□or 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, ~~
welke het gevolg ziJn van c.q.
herstelwerkzaamheden
werk herstelwerkzaamheden n□odzakeli.ik maakte.

212.0.

·--::•-i: --+.01.1

i= m de gelijkaardigheid

verlangde

217.01.0z

gelijkwaardigheid
van deze bouwstoffen te kunnen

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

,_, .1... ._i

·-:•-1 7 r,"'7•.: ...!. : :, •__,._,"

betrekking hebbende voorschriften ten aanzien van opslag,
·transport, verwerking en keuring aan de direktie ter

deze voorschriften .'4-°

:::-1 E, .. 02 ..

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



,.4 Es :, 1J 3 ..

direktie ruimschoots
geven cd bouwstoffen te kuren alvorens deze wrdeer

g/ » ·=-- i. 1 gara ·nt. i e 1..•.J c1 r· cl t. gvr CJ e :r· d ~
garantieverklaring in tweevoud worden

-----.._

\/.3.tl het ,_: .: J_
i..J -L L·

door de bouwkundige aannemer worden opgesteld 2'("! ., ·-

ondarling overleg met

~

weekrapport (zie bijlage I) De aannemer maakt de
weekrapporten □p. Deze worden minimaal ...;..! î

ingediend.

door de direktie verslag wordt gemaakt. De

bepaalde in de leden 2 t/m 5 van par. Z7 van de U.A.V.
overeenkomstig van toepassing.

.J..·::c

dr s

1,.:)eeh r-3.pr,:;Dr·L



In aansluiting op de bepalingen in par. 31 van de U.A.v.

medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten

dan zal hij

~

, ° t
r,

n '--1.::.. :i

leveranties buiten

·;::::-

aannemer een schriftelijk à. k.
·-~ '-- ' I..;

als bedoeld in par. , lid l van de L}.A. ontvangt, za

direktie of dit op de eerstvolgende
sprake brengen.

De opdrachtgever en de direktie dienen in de gelegenheid
worden gesteld, ingeval van meerwerk de nodige gegevens
terzake te vèrzamelen of de nodige maatregelen te treffen om
dit meerwerk te voorkomen. De aannemer dient hiertoe zijr1
sanspraken tijdig kenbaar te maken.
gevolgen van deze wijzigingen dienen

direktie te zijn .

-·-:•"2 L r,--:,
ad,, ' nu l..;_ "

Door de aannemer wordt 1 • • ' • ' ••

17 de 1nsnr1Jvung ==
verrekenprijzen gevoegd. Na goedkeuring hiervan d□□r de
opdrachtgever in de periode tussen aanbesteding en gunning



.1. ,•..!

77,is

Tn de □vereen te komen

als het minder werk

begrepen ter grootte van een bepaald percentage

; i !.:::.' '._.

2Es..

betreffende daqboek

deklaratie op naam

groot f 10.000.--

van deze termijnen,

2=l> bed.ld pr. lid 2 van de U.A.V.,
4rbi j inbegrepen het ui ev□erde meer werk

' ' 'een vee1vou□ □aarvan.

24D. C:)3

te kun~en aantonen en vaststellen



fasewaarderingsschema volgens een bij de direkcie in
zijnde model ter goedkeuring bij de direktie in. Met behulp
van dit schema zal de waarde van het ui

,-. ....... ,-. 7 l .-
-'j. Lr gewenst moment worden bepaald.

deze wijze per termijn astgestelde waarde
·'·,-. :·-. '-''= .\, 111...;,. rantwoording). dient als bijlage bij elk

termijhdeklaratie te woraen TF\(c>rui- -· . - ·-- - -

De eindafrekening

~
i ,- '\ ·'.

gay

,.:.. -- .--•.!--.

·n.3_-• .. l •.•_-,..

i rit;rs mrr! }.---- --- =--- --
verklaring dien ½:_1 •:::i. L·-::;_ i i (...

il- -·

1 0%
±vim3mn

- ------ ue bankgarantie zal

van de U.A.V., aan al zi

Ei

als bedoeld in par.
verplichtingen heeft voldaan. !"°•e

4:? ..

VERREKENING VAN WIJZIGINGEN c·:·.. :
L ... i'-1
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wi j z igi ·ng ï:.='17
\/rëi_c·ht.e·n, •....';
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van de U.A.V., zullen niet worden verrekend; ZlJ worden
CJ J::.• ·='· cu·yne in l ·n ';! -~-:;. =· CJ fîî te

/\r-t..i~;e:i.
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1nd1enen b1i de direktie



1. ALGEMENE OMSCHRIJVING.

i_,. ..:.... ,_.

t::: ! i I _.:.·-. ;r;:..-

/\ r:·t.

rekening gehouden mst
·e._

Dia

:r.:...t imnie masten
c:; uc:,;::·

--..., muurverfwerk e.d.

saus- en witkalklagen
Eventuele harswellen uitgloeien en waarnodig noesten

.../3;r he ;_.

vochtigheidsgraad

□chtige ondergrond of :il

bevattende ondergronden moeten voldoende winddroog ziJn c,,

worden geis□leerd.. .° ±,

rle aannemer geen volgende

In overleg met de direktie kunnen . '• ......, ....j •• ,••. ,--.
:: .--, -~ 1 1 ., ,,··-

De verven zullen □ver het algemeen worden aangebrac:
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elkaar worden aangebracht1 is een duidelijk zichtbaar
tintverschil tussen deze twee lagen vereist. In de regel
zullen aan direkt in het zicht komende oppervlakken hogerr
esthetische eisen gesteld dan aan niet zichterk
zoals het inwendige van kasten e.d. Bij het schilderen van
t • t I 1 • l 1 1 1 1

EMAIL TRI/I IT=T IE=HEIT±ICT WIII Q=3L!IE=7 mTE E- -
weersgesteldheid. Bij regenachtig weer1

' J ;-::..: i' !..:_·

Tig=
hel

herstellingen van t1 ens de onderbreking ontstane gebre~

voorkoming van verontreiniging en beschadiging van h2

aangrenzende werk en da: igdmm ! zk !

en na het qereedkomen

veroorzaakte verontreiniging~

f"'if?t- bestek dienen te worden verwerkt en afgek?urde

± sraga=ven gewichtsdelen,
veilioheidsmaatregelen .



.·j -

kennis van alle tehnishe n materiaalgebrekr, welks hij

tijdens de uitvoering k□nstateert aan .,....-

Alle beweegbare delen en hang- en
dan te schilderen onderdelen moeten bij de op1e~er1ng v~••

het schilderwerk goed gangbaar zijn.

q~ V□or het leveren en plaatsen van het glas gelden mede de
''kwaliteitseisen1 so□rtaanduidingen en voorschriften van de

voorzover deze voorschriften
niet strijdig zi

10. De trekg□lven
geplaatste glasruiten horizontaal lopen

si5
hoU.Lit-::-1

-·!
..!. :,i i__; ~ '-·

pg=mn =

~ou moeten worden

1 -.-...·-·- -,.-.-J....!.:::::·-,,=.-::::. '·

ruimten en het werkterrein zindelijk1

geplaatste glasruiten aan beide zijden gereinig□ en gewassen
worden opgeleverd.

1. Begripsbepalingen.

a. Onder eenbladige glasruiten worden verstaan
glas=Es3

2. Aantal en maten.

aannemer kontroleert zwel



glas□peningen op hun juistheid.

fe r=er stel! cie
nauwkeurige meting in het werK tenzij zulks - b.

van de hem door de ramen-

;___

bij het bestellen van de glasruiten houdt de aanneme1

desbetreffende glasruitmaat niet

glasruiten en panelen

Bij alle binnen- en buiten ==-~ t:. :::-.

z11
n neopreen

aangepast aan

goede neopreenkontaktl ook kan gebruik gemaakt rd

.-•, ~ rl .,." ' ;. .. /....q44. r :s

1--.
! ...' :f gtlh]kies bij eenbladige glasruiten

-=:.t.(:=:lblc)~-:.je·=::. ZJ_
van de steunblokjes, evenwel met dien verstande,

Stelblokjes worden in de sponningen aangebracht
-bij vaste ramen en schuiframen een stelblok
r2.J±,
Erg+

afhankelijk van de glasruith□ogte 50 tot 100 mm
de bovenhoeken, en 2 steunblokjes per glasru

-bij de valramen 2 stelbl□k
:.= 1 1 mi rT



bij kleine glasruiten
dit

5. Kitten voor beglazing.

f Eiger=.happen, k wat b=er=f' de

eigenschappen van de door Boteco1 B□stik

Urzrgs

--------

ichtd□orlatende schermen of □p andere doelmatige wiJ7~

1gn worden ontdaan van de bsrin en strak

arden aangestopt en bi

worden aan de boven __
schuin) afgewerkt.

--=- •.,,..• ,-. rkt. Or/aldosnd ge_ u , ·! .. --

, ..
r-.

Et=lsbopverfzomen wrden na rgev=er vsertin dagen droger
eenmaal gegrond met grondlak voor buitenwerk.

a. Eenbladige glasruiten, blank glas, ieveren en aanorengen
in de ramen en deuren van rker di '/::..
glaswerk uitvoeren als buitenbeglazing volgens systeem nA 3
Basis Verfbestek 1980 Nieuwbouw

Spiegeldraadglas,
leveren en aanbrengen.

1!11! 1 :;



- SCHILDERAER.

de

anders is vermeld, worden opgebouwd met 1e soort moderne
welke tezamen een op elkaar =fgestemd

verfschema vormen.

:. droog schuren ':l

geheel vo□rlakken met iets

luchtig droog schure
aflakken met onverdunde kleurlakken vr buitnwr,

rif,r-·- --~

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

kleurlakken voor binnenwerk.

Binnenhoutwerken
beitsprodukt volger

.-,-..-·~ -i-11; :;.·;; ,_. ;:-::=.:;:: i



v ga,

ct. van vuil en vet ontdoen;

plasticmaterialen geldt;

1ledig meeschilderen met .:.. .-'

op het te schilderen
het achterstaand werk

k luren cv=nkomslig

::::• ;__·!3r 1 ! ! •::'. ;.,.. :;::

·:::••.

d. radiatoren; beschadigingen bi
met hittebestendige primer in kieur.

Buitenstaal werken

de staalwerken grondig

droog schuren en dekkend
grondlakverf voor buitenwerk;

~- de storende gebreken bijplamuren;

luchtig droogschuren;
geheel en dekkend v□orlakken met iets ·, .- , re n

4. -1.%+ t±

. het zichtwerk luchtig schuren; daarna het gehele werk
·geheel en dekkend aflakken met onverdunde lakverf voor

CHEMA G.

stoppen met kunstharsvulmidde! of



op polyvinylharsdispersie;

c.
regelwerk, waarop de te behandelen platen zijn aangebracht.
worden op eenvoudige wijze dekkend, strak an =gal

meeges~hilderd.

u
! ! "

binnenhoutwerken in

.Lt:::t.·~

uren;

rnuu,... erf

tui=nhutork=r ir l eu.r·

c. droog schuren;

luchtig droog schuren;
211akken met onverdunde kleurlakken voer buitenwerk



·1

a. De bakg□ten~ inkl.
b. Alle ramen in buitenkn7,

□. De 4 buitendeuren als aangegeven op tekening

D!._, ::

l-,:::-:.:: . ,:-:::.:-, :·, ;:=., .
..:. ·- '-::) '::} ·-- •

d. Alle nieuwe gevelkozi
e. Alle houten trappe

i....-3:: De □mtimmeringen
entilatiekanale•

De betimmering van de 2 dakramen.
T.

~ ~ ,-. '-- -1-.:.:... _,_,_; ! ,_. e spantkonstrukties.

In schema D

elektraleidingen.

a. Eventuele beschadigingen aan radiatoren bi

•
b. tussen st□eppaler

woonkeuken, w.c., badkamer1 en kasten.



i_Li:: =

volgt

laag Herbol-Herbof~~--~~mierun

·-·

,

on~erdunde Kwartsdt□ne,
verfspuitinstallatie;

ii kleine schilderwrla, ·-e·,

1. Bij de inschri

de volgende onderdelen.
11

De verrekenprijzen gelden
'1 • ' 'voor meer- als voor min□erwerk en zi

..i.. i j1-\: J. us. .ie f tc)r:.·s l a.g ;=:r-:



Herb□l behandeling
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