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Over dit controleplan… 

 

Samengestelde houten wandelementen worden niet alleen in de woningbouw toegepast, maar 

komen ook voor in de utiliteitsbouw. Zoals met alle prefab elementen werkt dit in de 

uitvoeringsfase erg snel, mits er geen fouten zijn gemaakt tijdens de voorbereiding.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dragende en niet-dragende elementen. De dragende 

elementen zijn veelal compleet afgewerkt, inclusief de buitenschilafwerking, bijvoorbeeld 

schroten of beplating. De niet-dragende elementen zijn voornamelijk binnenspouwbladen waarbij 

in het werk een nadere afwerking wordt aangebracht in de vorm van bijvoorbeeld een 

spouwmuur. Details die bij een gemetseld binnenspouwblad niet relevant zijn, zijn bij deze 

prefab elementen ineens wel belangrijk. Bijvoorbeeld de geluidswering ter plaatse van een 

bouwmuur, of het omloopgeluid. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - Een deel van de uitvoeringsfase wordt verlegd naar een timmerfabriek, hetgeen inhoudt dat de 

tekeningenprocedure ook naar voren schuift. Partijen moeten zich dit realiseren bij de start van de voorbereidende 

werkzaamheden. Als een productietijd van zes weken wordt gehanteerd voor de fabricage van elementen, moeten 

de tekeningen zes weken eerder gereed zijn. 

1. Werktekeningen plattegronden, doorsneden en gevels: nadat de bestektekeningen definitief zijn, moet de 

architect de werktekeningenfase opstarten. Het spreekt voor zich dat de maatvoering van deze tekeningen 

bepalend is voor de latere afwerking van onder andere de gevels. Denk hierbij aan een juiste lagen- en 

koppenmaat. De architect kan gebruikmaken van de kennis van een bepaalde leverancier van prefab elementen, 

maar moet zich realiseren dat, zolang een project niet is aanbesteed, wijzigingen in het fabrikaat mogelijk zijn 

door de inbreng van de aannemer die het project aanneemt.  

2. Werktekening kozijnen en detaillering: aansluitend op de plattegronden en de gevels kunnen de kozijnen 

worden uitgetekend, inclusief de detaillering van kozijnen en overige aansluitingen. Met name de 

woningscheidende details zijn in dit verband erg belangrijk. De uitgangspunten van het bestek en het 

Bouwbesluit zijn hierbij maatgevend. 

3. Werktekeningen installateur: ook deze partijen moeten hun tekenwerk opstarten nadat de plattegronden 

definitief zijn. Deze tekeningen vormen de onderleggers voor de installateur. De tekeningen van de installaties 

moeten in concept gereed zijn om vast te stellen of er onderdelen van de installatie moeten worden opgenomen 

in de prefab elementen. Opgemerkt wordt dat er bij de bouwers een duidelijke voorkeur is om zoveel mogelijk 

installatie-onderdelen te weren uit de prefab elementen. Maar omdat de gevelelementen als een prefab 

onderdeel worden gesteld in de ruwbouw, is het lastig om naderhand allerlei aansluitingen te realiseren. De 

installateurs moeten hun voorzieningen aangeven op de concept-elemententekening. 

4. Productietekeningen en berekeningen prefab elementen: pas nadat het bovenstaande gereed is en het project is 

aanbesteed, kan de leverancier aan zijn tekenwerk beginnen. De leverancier moet opgegeven krijgen met welke 

tolerantie de ruwbouw wordt gerealiseerd. Bij het toepassen van bijvoorbeeld breedplaatelementen zal een toog 

worden gehanteerd in de ruwbouw. Hierdoor kan de ruimte in het midden van de overspanning aanmerkelijk 

groter zijn dan bij de bouwmuren. Bij de montage van bijvoorbeeld een radiator of keukenkastjes moeten 

plaatselijk verstevigingen worden meegenomen in de prefab elementen, of zaken moeten op een andere wijze 

worden opgelost. De leverancier zal door middel van een berekening moeten aantonen dat het prefab element 

voldoet aan de eisen die in het bestek staan vermeld. 
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II. Financiën 

INLEIDING - Als de elementen conform het bestek worden uitontwikkeld, dan heeft dit geen financiële 

consequenties. Als bij de beoordeling van een proefelement wijzigingen wenselijk worden geacht, is het zaak om de 

eventuele kosten vooraf kenbaar te maken. 

1. Meer- en minderwerk: meer- en minderwerk moet door de opdrachtgever zijn geaccordeerd voordat met de 

productie kan worden aangevangen. In dit verband brengen wij speciaal de behandeling van de verticale naden 

onder de aandacht. De attesten voorzien niet in het aanbrengen van een krimp-vereffenende band, terwijl dat 

toch wenselijk is.  

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Voordat een fabriek met de tekeningenproductie gaat beginnen, moeten de benodigde attesten en 

garantieverklaringen zijn afgegeven aan de bouwdirectie. Vooraf moet helder zijn of de garantie dekkend is ten 

opzichte van de bestekseis.  

1. Attesten en certificaten: verstrekken van Komo-attest met productcertificaat van het compleet samengestelde 

element. Hierin komen onder andere de constructie, isolatie-, geluids- en brandeisen aan bod. 

2. Houtverduurzamingsmiddel: houtverduurzamingsmiddelen moeten een toelatingsnummer hebben en zijn 

opgenomen op de lijst die is uitgegeven door het Bureau Bestrijdingsmiddelen te Wageningen. Bij voorkeur 

milieuvriendelijke middelen toepassen. 

3. FSC of PEFC keurmerk: als het bestek dit voorschrijft, dan opletten of het geleverde hout is voorzien van het FSC 

of PEFC keurmerk (FSC = Forest Stewardship Council, PEFC = Programme for Endorsement of Forest Certification 

Schemes; beide zijn keurmerk voor duurzaam geproduceerd en verantwoord gekapt hout). 

4. Garantie: de concept-garantieverklaring moet de datum van oplevering als ingangsdatum hebben. Controleer of 

er eventueel een Woningborg-certificaat of SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing is. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Er worden in voorbesprekingen diverse afspraken gemaakt over de te verwachte kwaliteit en 

samenstelling van de elementen. Het is daarom ook raadzaam om bij aanvang van de productie de fabriek te 

bezoeken en te controleren of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Echter voordat het zover is, kunnen 

de volgende punten worden besproken en doorgenomen. 

1. Vaststellen tekeningenprocedure: er moeten afspraken worden gemaakt over het tekenwerk. Met name de 

hoeveelheid en verzending naar welke partijen, de verwerking van de opmerkingen, wie geeft akkoord op de 

definitieve tekeningen en de planning van tijdig aanleveren en controleren. De bouwbegeleider speelt hierin een 

belangrijke controlerende rol. 

2. Werkplan aannemer: als in het bestek een werkplan wordt verlangd voor dit onderdeel dan is het noodzaak dat 

alle aspecten hierin voorkomen, van voorbereiding tot levering. Dit controleplan is voorzien van informatie om 

het werkplan te kunnen beoordelen. 

3. Samenstelling van het element: enkele elementen worden als doosconstructie geleverd, afhankelijk van stijfheid 

en constructie-eisen. Andere hebben aan de spouwzijde alleen een gewapende dampdoorlatende folie om de 

isolatie op zijn plaats te houden. Voor welke constructie wordt gekozen is meestal al bepaald in het bestek. De 

isolatie kan bestaan uit glaswol, steenwol, purschuim of andere hardschuimplaten, al dan niet voorzien van een 

reflecterende folie. Bij de isolatiekeuze is het belangrijk om te vragen naar het type en de R-waarde om te 

controleren of het element wel voldoet aan de eisen conform het Bouwbesluit. Dit eventueel controleren tijdens 
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een bezoek aan de fabriek. Tussen de binnenafwerking en het houten regelwerk moet een dampremmende folie 

aanwezig zijn die inwendige condensatie voorkomt in de constructie. Aan de spouwzijde van de isolatie moet 

een dampdoorlatende folie of eventuele beplating aanwezig zijn opdat er geen doorslaand vocht vanuit de 

spouw in de constructie kan treden. Tussen de dampdoorlatende folie en gevelafwerking moet een luchtspouw 

aanwezig zijn, zodat de gevelafwerking bij regendoorslag weer snel droog zal ventileren, waardoor rotting of 

schimmelvorming geen kans krijgen. Aandacht voor de bevestiging van deze folie met roestbestendige nietjes.  

Voor houten gevelelementen kan een SGT-garantie zijn voorgeschreven. Schade die het gevolg is van niet tijdig 

plegen van onderhoud is daarin uitgesloten. Houdt daarom bij toepassing van donkere verfkleuren op 

kozijnhout rekening met een korter onderhoudsinterval en meld dit bij de kopers. Op geveltimmerwerk en 

kozijnen moet volgens de KVT 95 vanaf de fabriek een grondlaag zijn aangebracht in twee lagen met een 

blijvende droge laagdikte van minimaal 80 micron. 

4. Opslag op de bouwplaats: 

bij aanvoer en niet gelijk 

kunnen verwerken van de 

elementen is het 

noodzakelijk dat er vanuit 

de fabriek een folie wordt 

aangebracht om het 

element te beschermen 

tegen natte weers-

invloeden. Of, als er 

fabrieksmatig geen 

maatregelen zijn getroffen, 

laat op de bouw een zeil 

over de elementen 

aanbrengen. Belangrijk 

hierbij is dat de elementen 

goed geventileerd en vrij 

van de grond staan 

opgesteld en niet boven 

natte oppervlakten; optrekkend vocht mag geen kans krijgen. Als de elementen zijn gesteld en het dak nog 

ontbreekt kunnen de elementen bij regen vocht opnemen, hetgeen de materialen niet ten goede komt, met 

schimmel of ontbinding van de materialen tot gevolg. Tref passende maatregelen! Een afgestemde planning is 

hierbij belangrijk.  

5. Geluid: ter voorkoming van omloopgeluid bij wand/vloer met elementaansluiting is het belangrijk dat dit detail 

goed wordt afgewerkt door het goed afdichten van stelnaden (compriband/purschuim) en toepassen van 

minerale isolatie (glas- of steenwol) op de kop van de bouwmuur, afgedekt met een folie. Voor de isolatie van 

geluid van buitenaf is massa nodig in het element, en naad- en kierdichting bij kozijnen en ventilatieroosters. 

Contactgeluid: bij houten gevelbekleding kan het zijn dat het element gaat functioneren als klankbord wanneer 

de beplating of het houten rabatwerk van de gevelafwerking zonder onderbreking overloopt van het ene naar 

het andere element/woning. Ook de verankering van de elementen moet individueel plaatsvinden, dus niet één 

anker bij de bouwmuur en vloer waarop twee elementen worden gekoppeld, maar twee afzonderlijke ankers 

gebruiken. Soms worden de ankers voorzien van rubbers ter voorkoming van resonantie. 

6. Garantie: de garantie moet conform bestek worden aangeleverd. Garanties die van toepassing kunnen zijn op 

houten gevelelementen: 

- op houten geveltimmerwerk: een verzekerde garantie van Stichting Garantiefonds Timmerwerk 

- op beplating: garantie tegen houtrot en delaminatie 

- op toegepast isolatieglas, als dit is  meegeleverd door timmerfabriek 

- op aluminium beglazingsprofielen inclusief moffelwerk 

- GND-garantie op houten buitendeuren 

- op afdichtings- en beglazingsrubbers 

- op hang- en sluitwerk, eventueel met politie keurmerk (certificaat woning/gebouw/omgeving). 

Fig. 1 | Opslag op de bouwplaats                                                          (foto’s: Centrum Hout Almere) 
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7. V&G-plan: het V&G-plan moet aanwezig zijn op de bouwlocatie en de onderaannemers moeten een V&G- 

deelplan hebben verstrekt voor aanvang werkzaamheden, een en ander ter inzage voor de toezichthouder. 

Hierin kunnen bijvoorbeeld de volgende punten zijn opgenomen:  

- hoe en waarmee worden de elementen gehesen 

- juiste hulpmiddelen bij het monteren en hijsen van de elementen 

- veilige bereikbaarheid van de montagepunten om het element te kunnen vastmaken aan de constructie 

- bouwwerk rondom voldoende schoonhouden zodat veilig kan worden gehesen en gewerkt.  

 

 

V. Indicatieplanning 

Uit het planningsoverzicht valt af te lezen welke volgorde wordt gehanteerd voordat de productie van de elementen 

kan plaatsvinden. Een ander aspect van de planning is de werkplanning waarbij de aannemer in overleg met de 

bouwdirectie aangeeft hoe de routing en levering op de bouwplaats zal verlopen. Veelal maakt de aannemer hiervan 

een draaiboek. Voor de bouwbegeleider betekent dit dat er moet worden opgelet dat de elementen niet te vroeg 

worden geleverd en hierdoor te lang worden blootgesteld aan optrekkend vocht of regenval met als mogelijk gevolg 

schimmelvorming en achteruitgang van de geleverde kwaliteit. Bij voorkeur eerst het dak aanbrengen zodat er aan 

de binnenzijde geen water van bovenaf langs de elementen kan stromen. 

 

Nr. Activiteit (in aantal weken) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Werktekeningen plattegronden, gevels, 

doorsneden en details  

                   

2. Werkdetails                    

3. Werktekeningen kozijnen                    

4. Werktekeningen installateurs                    

5. Productietekeningen, details en 

berekeningen leverancier 

                   

6. Indiening en goedkeuring BWT                    

7. Levering                     

8. Montage                    
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Werkbezoek fabrieken 

2. Constructie 

3. Afwerking binnenzijde woning 

4. Folies 

5. Kierdichting 

6. Gevelafwerking 

 

 

  

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - Een deel van het project wordt door het toepassen van prefab elementen verlegd naar de fabriek. Dat 

houdt in dat ook de werkzaamheden van de bouwbegeleider verlegd worden. Hij zal zeker een of meerdere 

werkbezoeken willen afleggen tijdens de productie van de wandelelementen. Het feit dat een fabriek levert onder 

KOMO-keur, of zelfs het feit dat de fabriek ISO-gecertificeerd is, is voor de opdrachtgever geen garantie dat hij die 

kwaliteit krijgt die hij mag verwachten. 

1. Werkbezoek fabrieken: de werkbezoeken die worden 

gebracht aan de timmerfabriek mogen geen 

vrijblijvend karakter hebben. De aannemer is altijd 

aanwezig tijdens een werkbezoek en de 

bouwbegeleider draagt zorg voor verslaglegging van 

ieder bezoek. 

2. Constructie: dragende elementen worden aan de 

onderzijde onderkauwd met krimpvrije mortel. Het 

aantal ankers, de plaats ervan, materiaaltoepassing en 

bevestigingsmiddelen conform goedkeuring en in 

overleg met de constructeur en fabrikant. Bevestiging 

van het element kan niet te dicht bij de rand gebeuren 

in verband met afboeren van de constructie. 

Voldoende lange ankers toepassen, bij twijfel overleg 

plegen met constructeur. 

3. Afwerking binnenzijde woning: de meest 

voorkomende afwerking binnen is gipskarton- of 

gipsvezelplaat. Deze platen zijn het eenvoudigst voor 

verdere eindafwerking. Aandachtspunt bij gipsplaten 

is dat de zijkant moet zijn voorzien van verdiepte 

felskanten waar de stukadoor een gaasband kan 

toepassen voor een vlakke afwerking. Gipskarton- en 

gipsvezelplaten in de hoogte uit één lengte 

gebruiken. Als een horizontale naad niet voorkomen 

kan worden, dan wel achterhout toepassen om 

wisselen te voorkomen. Gipsvezelplaten worden met 

onderlinge naden gemonteerd, waarvan de breedte 

conform de opgave van de fabrikant moet zijn. Deze 

naden worden tijdens de afbouw door de stukadoor Fig. 2 | Constructie van elementen 
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met gips dichtgezet. Bij de dagkanten van kozijnen kunnen het best gipsplaten worden toepast met kwartrond 

of houten aftimmerlatten die iets breder zijn dan de neggekant. Op de fabriek en tijdens levering controleren of 

de platen met voldoende bevestigingsmiddelen zijn vastgezet en of de bevestigingsmiddelen voldoende zijn 

ingedreven en niet kunnen roesten; dit geeft roestvlekken bij de eindafwerking.  

4. Folies: tijdens het aanbrengen van de afwerkvloer is het raadzaam om een plasticfolie van ongeveer 300 mm 

tegen de onderkant van de elementen op te zetten ter bescherming tegen optrekkend vocht in de beplating, en 

tegen vervuiling. 

5. Kierdichting: tussen kozijnhout en houten stijl- en regelwerk van het element moet een tochtafdichting zijn 

opgenomen, bijvoorbeeld compriband. Als het kozijnhout wordt uitgevoerd met de SGT-garantie (Stichting 

Garantiefonds Timmerwerken) dan moet dit standaard voorzien zijn. 

6. Gevelafwerking: voor de verschillende mogelijkheden wordt onderstaand een korte omschrijving gegeven: 

- metselwerk, verankering zal plaatsvinden door middel van spouwankers (4/m
2

): deze worden in het houten 

regelwerk geboord of geslagen. Aandacht voor neerwaartse stand van de ankers zodat er geen inwatering in 

het element kan plaatsvinden. Ten behoeve van de verankering aan de constructie moet het aantal 

spouwankers in bouwmuur of vloerrand in overleg met de constructeur worden bepaald. 

- Rabathout of potdekselen: bij toepassing van Western Red Ceder (WRC) moet erop worden toegezien dat de 

bevestigingsmiddelen in rvs worden uitgevoerd om zwarte verkleuring van het hout te voorkomen. WRC 

wordt veelal onbehandeld toegepast. Mede door de hoge capillaire werking van het hout kan er bij uitlogen 

een bruine verkleuring ontstaan op eventueel ondergelegen lichtgekleurd metselwerk. Toepassing van grote 

overstekken kan dit beperken. De vochttoetreding brengt ook de nodige vormverandering met zich mee. 

Denk hierbij vooral aan voldoende dilataties. Draadnagels moeten worden voorzien van anti-uitdrijfribbels 

zodat het hout bij werken niet wordt losgedrukt. De lengte van de draadnagel moet minimaal 2,5 maal de 

houtdikte zijn en op 1/4 deel van de onderzijde af worden aangebracht, zodat het hout nog kan werken en 

niet zal gaan scheuren door spanning. Let er bij het nagelen op dat door de hamer het hout niet wordt 

beschadigd. Onvolkomenheden in het hout zoals losse kwasten, scheuren en harsgangen zijn ontsierend en 

mogen niet voorkomen. Hierop tijdig toezien en afspraken maken in voorbesprekingen of tijdens 

fabrieksbezoek. Voor wat betreft de lengte van het hout, vooraf goede afspraken maken zodat er geen te 

korte stukken hout worden toegepast als eind- of tussenstuk. Daar waar een verticale stuiknaad wordt 

gecreëerd moet achterhout aanwezig zijn. De verdeling van het hout bij verspringende naden moet voor alle 

elementen nagenoeg gelijk zijn. Niet dat het ene element veel naden heeft en het andere element weinig. 

Met name bij koopwoningen levert dit de nodige discussies op. Ventilatie direct achter het hout is erg 

belangrijk voor de duurzaamheid en ter voorkoming van schimmels. 

- Beplating van hout of kunststof: montage kan op twee manieren worden uitgevoerd, namelijk met lijm of 

met schroeven. Bij lijmen wordt de plaat door middel van een tweezijdig plakband en lijmkit op zijn plaats 

vastgezet waarbij het plakband een tijdelijke functie heeft en de lijmkit na uitharding de functie van 

permanente bevestiging overneemt. Let erop dat er geen beschadigde platen worden geplaatst, want 

loshalen geeft veel schade aan de achtergelegen constructie. Bij schroeven is het mogelijk om de 

schroefkop met kunststof dopjes al dan niet in kleur af te dekken of de schroeven in kleur toe te passen. De 

platen moeten onderling voldoende worden vrijgehouden en de schroefgaten moeten met 2 mm overmaat 

worden geboord zodat enige spanning kan worden opgevangen wanneer deze uitzet of krimpt. Een 

belangrijk detail bij beplating is de waterdichtheid. Deze kan worden bereikt door rubberen profielen die 

tussen regelwerk en beplating worden aangebracht voor de verticale naden en aluminium zetprofielen voor 

de horizontale afdichting. Ook hier blijft ventilatie direct achter de platen erg belangrijk voor de het drogen 

van de platen. De houten buitenbeplating moet van kwaliteitsklasse exterieur (watervast verlijmd) zijn. Bij 

houten platen is het belangrijk dat de achterkant is gegrond en dat de zijkanten twee keer in de grondverf 

worden gezet en worden afgelakt en dat er altijd onderhoud kan worden gepleegd. Dit is voorschrift van de 

leverancier voor 10 jaar garantie. 

- Beplating van zink of koper: het is raadzaam om de constructie te laten beoordelen door een deskundig 

bureau en tijdens de uitvoering bouwplaatsinspecties te laten verrichten. Enige toetsingspunten kunnen 

zijn: koudebruggen, waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, windvastheid, warmteweerstand, inwendige 

condensatie, warmteaccumulatie en binnenklimaatbeheersing, duurzaamheid, geluidsisolatie, constructieve 

en bouwkundige eigenschappen en eisen. 
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Handige internetsites: 

 
www.houtinfo.nl: uiteenlopende informatie over diverse toepassingen van hout 

 
www.houtdatabase.nl: eigenschappen, kenmerken, be- en verwerkbaarheid en toepassingen van veel 

houtsoorten 

 
www.nbvt.nl: website van Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, onder andere voor 

houtskeletbouw 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

A. Administratief    

1. Status elementen, dragend of niet-dragend    

2. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

3. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

5. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

6. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

7. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

8. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

9. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering    

10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

11. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

12. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

13. Vaststellen afwerkingen zij- en bovenkant, onderlinge plaatnaden    

14. Achterhout radiatoren e.d. gecoördineerd    

15. Afwerking buitenzijde vastgesteld    

16. Planning en routing vastgesteld    

17. Werkbezoek bij timmerfabriek    

18. Maatvoeringscontrole ruwbouw    

19. Is er een werkplan ingediend ter controle    

20. Is het werkplan goedgekeurd    

21. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

22. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

23. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

24. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

25. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 
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Nr. Activiteit Akkoord Niet akkoord N.v.t. 

26. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

27. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet    

28. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

29. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk    

30. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

31. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)    

C. Uitvoering    

32. Controle aangevoerde elementen    

33. Controle maatvoering gestelde elementen    

34. Beschermingsmaatregelen tegen regenwater en water van vloeren    

35. Woningscheidende detaillering juist uitgevoerd    

36. Geen verankering over dilataties aangebracht    

37. Naden correct afgewerkt en ingesneden    

D. Nacontrole    

38. Voordat eindafwerking wordt aangebracht, controle op 

vochthuishouding en controle op vlakheid 

   

39. Zijn de beschadigde binnenbeplatingen hersteld    

40. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

41. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    

 

 Eventuele opmerkingen: 
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 Vervolg opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


