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Algemene voorwaarden: 

Op alle adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten diensten en/of 

leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Onze Algemene voorwaarden zijn vermeld en te downloaden op onze website www.vwendv.nl en 

worden op het eerste verzoek kosteloos toegezonden.  
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1. Inleiding 

 

Deze bouwkundige bezichtiging is een globale visuele inspectie en een momentopname waarbij 

waargenomen bouwkundige gebreken in het kort worden beschreven onder vermelding van locatie, 

aard en eventuele omvang, en zo mogelijk ondersteund door beeldmateriaal. De non-destructieve 

wijze van deze opname heeft zijn beperkingen. Deze visuele bezichtiging heeft als doel een globaal 

beeld te krijgen van de bouwkundige staat van het object en een inschatting en advies te kunnen 

verstrekken aan de VvE voor het laten maken / opstellen van een MJOP. 

 

 

2. Rapportage 

 

De bouwkundige bezichtiging geschied willekeurig door de ruimte waarbij de ruimten / gebieden 

worden omschreven en voorzien van commentaar wat zal worden verduidelijkt door bijbehorende 

foto’s. De bouwkundige bezichtiging heeft te kort geduurd om een volledig beeld van het complex te 

krijgen, maar voldoende om een globaal beeld te krijgen van de bouwkundige staat. Voor een goede 

en exacte bouwkundige opname van de diverse bouwkundige onderdelen is veel meer tijd nodig. Wij 

willen hierbij adviseren indien mogelijk een volledige bouwkundige opname met MJOP te laten 

opstellen daar in deze zeer korte globale opname al dermate veel (en ook ernstige) problemen aan 

het licht zijn gekomen welke voor nu, maar met name ook voor later van grote invloed kunnen zijn op 

het onderhoud e.d. 

 

 

3. Algemeen 
 

Het betreft een stallingsgarage voor auto’s en fietsen (dit laatste onderdeel valt buiten deze VvE) 

welke volgens de heer van IJperen ca. 5 jaar geleden is gebouwd als onderdeel van de Residenties 

Redoute, Artillerie, Cavalerie en Arsenaal. 

De gebruikers van deze stalling zijn naast bewoners van deze residenties tevens enkele bewoners 

van het Kazerneplein, e.d. Het totale complex bestaat uit meerdere VvE’s. 

 

 

4. Interieur: 
 
4.1. Hoofdtoegang: 
 
De hoofdtoegang geschiedt door middel van 2 (!) stuks deuren, te weten een Speedgate als hoofd-
entree (stadzijde, meeste gebruikers) en een sectionaaldeur (walzijde). 
Wat gelijk opvalt is dat de Speedgate er niet meer helemaal strak inhangt en “uit zijn fatsoen” is, wat 
blijkbaar door meerdere (niet gemelde) aanrijdingen is veroorzaakt. Men heeft nu een camera 
aangebracht om in het vervolg de veroorzakers van schade te kunnen achterhalen. 
Aangezien dit maar door één bewoner is gemeld, wordt dit maar gedeeltelijk (een onderdeel van de 
speedgate) geregeld met de verzekering. Dit onderdeel is in dit geval het scharnier aan de linker 
onderzijde (van buitenaf gezien). 
Dit verhelpt de scheve deuren helaas niet, wat (naast esthetisch minder) extra slijtage aan de diverse 
bewegende onderdelen met zich meebrengt. 
Daarnaast meldt dhr. Van IJperen dat de deur voor elke auto (en voorheen zelfs fietsen) open gaat 
m.b.v. alleen een bewegingssensor. Dit is uiteraard een ernstig verhaal met betrekking tot de 
veiligheid in de garage. 
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De slagboom aan het begin van het terrein is de enige (minimale) afsluiting die alleen m.b.v. een 

toegangspas geopend kan worden. 

Deze sluit dan ook meteen het bijbehorende parkeerterrein liggende tussen de slagboom en 

stallingsgarage af. 

 

 

4.2. Olievlekken: 
 
Op diverse (parkeer-)plaatsen zijn olievlekken ontstaan door de daar geparkeerde (lekkende) auto’s. 
De heer Van IJperen geeft aan dat het zo geregeld is dat de eigenaren van betreffende 
parkeerplaatsen hiervoor verantwoordelijk zijn en dus opdraaien voor de (schoonmaak-)kosten. 
Dit zijn (hoge) kosten om rekening mee te houden omdat het hier waarschijnlijk geen vloeistof dichte 
(afwerk) vloer betreft, maar een gevlinderde vloer waar de olie intrekt en er moeilijk uit te verwijderen 
is. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de vele scheuren op diverse plaatsen in het 
vloeroppervlak.  
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4.3. Betonconstructie: 

 

In de volledige stalling valt de minimale en slordige afwerking, de aanhelingen en oneffenheden in de 

totale betonconstructie op. 

Zo is in de vloer de plaats van de bouwkraan die na de bouw is aangestort nog duidelijk 

zichtbaar/voelbaar en deze is achteraf dus niet goed afgewerkt. Hierbij is ook duidelijk waar te nemen 

dat de overgangen in het werk zij afgeschuurd/geslepen en dat deze in de tussentijd weer zijn gaan 

werken wat zich uit in diverse scheurvormingen rondom en zettingen waarneembaar door hoogte-

verschillen. Dit alles zal meer slijtage en dus onderhoud met zich meebrengen. 
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Duidelijk zichtbaar is dat de kolommen tijdens de bouw niet hoog genoeg zijn gestort, aangezien deze 

later zijn aan-/opgestort / opgevuld. Dit zijn aandachtspunten omdat er verschillende soorten beton / 

cement zijn gebruikt welke tijdens extreme omstandigheden (warmte / brand, vorst e.d.) op de naden 

kunnen gaan werken en ontbinden waardoor er scheuren kunnen ontstaan en er stukken kunnen 

afbrokkelen / afbreken. 
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De reparaties e.d. aan de betonnen kolommen/vloerliggers en onderzijde verdiepingsvloer zijn slecht 

uitgevoerd waarbij hetzelfde geldt als hiervoor omschreven bij de kolommen. 

 

   



 

17-04-2014  8 

Ter plaatse van de borstweringen / gevelopeningen in de gevels aan de walzijde zijn de dagkanten en 

met name de vellingkanten provisorisch afgewerkt / aangesmeerd wat door gevolg van het bloot staan 

aan weer en wind e.d. snel verouderd / vervuild en kan gaan afbrokkelen (belangrijk aandachtspunt 

voor onderhoud). 

 

   
 

Ook is de constructie (wanden en vloeren) niet waterdicht. 

De heer Van IJperen meldt ook dat er in de gemaakte geul / gracht aan de walzijde oorspronkelijk 

water behoort te staan, maar dat ze dit gelijk weer weg hebben laten lopen i.v.m. lekkage in de 

stallingsgarage. 

Verder zijn er voor zover bekend nog geen lekkages voorgekomen. 

 

 

4.4. Dilatatievoegen: 

 

De in de stallingsgarage aangebrachte dilatatievoegen zijn minimaal en slecht aangebracht. 

Daarnaast zijn deze voegen niet voldoende geschikt voor het gebruik in stallingsgarages (auto’s en 

klimaat), wat goed zichtbaar is aan de staat van de voegen in deze nog korte periode. De dilatatie 

kitvoegen zijn losgelaten van de betonnen vloerranden (onthechting) en op een aantal plaatsen stuk / 

kapot gereden (enkele stukken ontbreken). In dit soort situaties met veel (auto-)verkeer behoren 

metalen (RVS) dilatatieprofielen te worden toegepast. 
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4.5. Toegangen naar trappenhuizen / liften: 

 

De toegangen naar de trappenhuizen waar zich ook de liften bevinden voldoen niet aan het 

bouwbesluit. 

De dorpels t.p.v. de toegangsdeuren zijn hoger dan de maximale 20mm waardoor de stallingsgarage 

niet Miva (Minder Valide) toegankelijk is. 

Ook de breedte van de doorgangen t.p.v. de deuren lijken erg smal, waardoor er sterk getwijfeld wordt 

of de benodigde (minimale) 850 mm (bij volledig geopende deuren) vrije doorgang overal gehaald 

wordt. 

De brandwerende deuren van de toegangen vanuit de stallingsgarage naar de trappenhuizen / liften 

mogen niet zijn voorzien van deurvastzetters! Deze deuren moeten te allen tijde zelfsluitend zijn i.v.m. 

de brandscheiding. 

Het (ventilatie-)rooster in de (brandscheidende) wand van het trappenhuis moet ook brand- en rook-

werend zijn uitgevoerd, anders gaat het (vlucht- / nood-) trappenhuis fungeren als schoorsteen! Een 

rooster op deze plaats en in een (nood/veiligheid) trappenhuis is uit den boze! 
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4.6. Brandwerendheid: 

 

Erg opvallend bij de brandwerende doorvoeringen in het plafond is het feit dat de PVC aansluitingen 

van de standleidingen vanuit de appartementen e.d. duidelijk zichtbaar zijn. 

Het is dan ook een vreemde zaak dat hierover tijdens de bouw / oplevering door de gemeente, 

brandweer of andere keurende instantie(s) nooit opmerkingen zijn gemaakt. 

 

 
 

 

Ook de naden/dilatatievoegen in de plafond- / verdiepingsvloerconstructie zijn afgewerkt met een 

geïsoleerde HWC-plaat, wat brandwerend onvoldoende effect heeft. 

 

 

Daarnaast valt het op dat in de volledige stallingsgarage het plafond ofwel de vloer van de 

appartementen op de eerste verdieping niet geïsoleerd is. Wij vragen ons dan ook gelijk af of dit aan 

de bovenzijde (vloeren appartementen) wel is gedaan en of dit in een voldoende dik pakket is 

uitgevoerd (Rc-waarde), koudebruggen zijn in dit geval onvermijdelijk met alle gevolgen van dien. 
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4.7. Overgang naar fietsenstallingen: 

 

Lekwater wat in de stallinggarage komt door regeninslag of van auto’s e.d. loopt / liep over de vloer 

van de stallingsgarage onder afschot door de fietsenstallingen naar buiten, hierbij zijn door een 

andere partij dorpels aangebracht / gelijmd op de betonvloer om de vloer van de fietsenstallingen 

droog te houden. Nu is er echter een probleem ontstaan dat het water wat bijvoorbeeld inregent en 

(door auto’s meegenomen) hemelwater hierdoor niet meer kan worden afgevoerd aangezien er ook 

geen afvoerputten aanwezig zijn. 

Dit levert plassen water op die naast het ongemak uiteraard voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen 

en zeker bij koud weer (ijsvorming). 
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4.8 Diverse (reparaties en lekkages) metselwerk: 

 

Op diverse plaatsen in de stallingsgarage zijn lekkage sporen in het schoon metselwerk te zien, op 

een aantal plaatsen zijn deze op een onacceptabele (schandalige) manier gerepareerd. 

 

   
 

 

4.9. Lekkage boven buitendeur: 

 

Boven de buitendeur richting het Cavaleriepad zijn duidelijk sporen van lekkage zichtbaar. De (binnen) 

betimmering is hierbij reeds aangetast. 

De oorzaak van dit probleem is mogelijk dat het bovenliggende terras / looppad niet is geïsoleerd of 

niet (of niet goed) is afgewerkt met een waterdichte laag (dakbedekking) met afschot en afvoer(en). 

Gevreesd wordt voor de staat van zowel de betimmering als het buitenkozijnen, maar met name ook 

de volledige vloerconstructie omdat het probleem zich daar ook voordoet. 
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4.10. Diverse mankementen en aandachtspunten: 

 

Algemene opmerking is dat er zich vrij veel (krimp / zetting) scheuren in de vloer bevinden, en op de 

meest uiteenlopende locaties, dit zijn grote aandachtspunten voor het toekomstig onderhoud o.a. 

i.v.m. het indringen van vocht, vuil, olie e.d. 

Bij de kolommen geldt dat er veel reparaties, aan- / opstortingen zijn uitgevoerd en meestal niet op de 

meest nette wijze, tevens hebben een aantal kolommen roestvlekken (waarschijnlijk oer) wat ook de 

aandacht behoeft voor toekomstig onderhoud. 

Aangebrachte kitvoegen zijn over het algemeen slordig aangebracht en vertonen mankementen zoals 

onthechting e.d. Wat tevens opvalt is dat de randen van zowel prefab als in het werk gestort beton 

t.p.v. de diverse soorten kitvoegen afgebroken stukken vertonen. 

Een heel belangrijk punt voor het toekomstig onderhoud zijn de vele kabels en met name leidingen 

van riolering, water en gas van de bovenliggende appartementen welke onderhoud behoeven, hierbij 

hebben de PVC-leidingen het meeste aandacht nodig (deze worden in dit soort gevallen altijd 

uitgevoerd in staal i.v.m. onderhoud). 
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Onafhankelijkheid en objectiviteit: 

Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij 

de door haar uitgevoerde onderzoeken. 

Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen verklaart geen enkele commerciële binding te hebben 

met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek 

zouden kunnen beïnvloeden. 

 

Verklaring en aansprakelijkheid: 

De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Van Wijngaarden 

& De Vries Bouwkundigen naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk 

weergegeven. Van Wijngaarden & De Vries Bouwkundigen is evenwel nimmer aansprakelijk voor een 

onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar, in het kader van een 

opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. 

Bij schade door opzet of grove schuld dient schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na 

rapportagedatum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na 

inspectiedatum. 

Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Van Wijngaarden & 

De Vries Bouwkundigen nadrukkelijk van de hand gewezen. 


