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Over dit controleplan… 

 

Vrijwel alle bouwbegeleiders kennen de metal stud wanden en de problemen die met betrekking 

tot de organisatie opgelost moeten worden. Het metalen geraamte wordt bijvoorbeeld 

vastgeboord op de vloer waar vloerverwarmingsleidingen zijn aangebracht en de gipsplaten 

worden gemonteerd voordat nagedacht is over ophanging van zware elementen. Buiten ligt een 

pallet met gipsplaten te verzuipen in de regen omdat er geen goede afspraken zijn gemaakt over 

het verticale transport. Zeer herkenbaar. Dit controleplan geeft inzicht in de problemen en hoe 

deze kunnen worden vermeden. 
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I. Ontwerp 

INLEIDING - De metal stud wanden kennen we in twee systemen, met verschillende uitvoeringen. Het ene systeem 

heeft een metalen frame met aan beide zijden een gipsplaten afwerking, een zelfstandige wand die aan beide zijden 

zichtbaar is. Het andere systeem beschrijft een voorzetwand, een metalen frame met aan één zijde een gipsplaten 

afwerking. De wanden kunnen worden afgewerkt met een enkele plaat, maar ook dubbel en drievoudig komt voor. 

Dit is afhankelijk van de eisen aan akoestiek, brandwerendheid en/of geluidwerendheid. De naden van de 

gipsplaten worden gevuld met een gipsmortel en voorzien van een krimpgaas. Daarna kunnen de wanden worden 

afgewerkt, bijvoorbeeld met schilderwerk of wandtegels. Metal stud wanden zijn niet verplaatsbaar. 

1. Plaatsbepaling: metal stud wanden moeten in de plattegronden van het project worden ingetekend, daar waar 

sprake is van een vaste wand. Dit in tegenstelling tot verplaatsbare scheidingswanden. Voorbeelden van 

toepassingen van metal stud zijn de invulling van een toiletunit, leidingkokers en vaste binnenwanden. Een 

indeling van metal stud is redelijk definitief. Vaak zijn er bepaalde eisen van toepassing, bijvoorbeeld 

brandwerende eisen, waardoor de samenstelling van een wand specifieker wordt. 

2. Vaststellen eisen: in de ontwerpfase moet goed worden nagedacht over de functie van de wanden. We denken 

hierbij aan een brandwerende functie of een geluidwerende functie. De metal stud wanden bieden gelegenheid 

om hoog te bouwen, tot soms 7 meter hoog. Dit kan een reden zijn om te kiezen voor dit systeem omdat een 

zeer gladde afwerking mogelijk is. Tenslotte kan de toepassing van een voorzetwand een goede en goedkope 

oplossing bieden voor het uit het zicht werken van bijvoorbeeld een oude gemetselde muur. Andere zaken die 

vastgesteld moeten worden, zijn: moet er gedilateerd worden of worden er veel zware elementen opgehangen 

aan de wanden? Overigens heeft het de voorkeur om wanden op de vloer laten steunen. 

3. Besteksomschrijving: per type wand dient een complete besteksomschrijving te worden aangegeven. Denk 

hierbij aan het omschrijven van het aantal lagen gipsplaten, het skelet (enkel of dubbel, wel of niet gekoppeld), 

de spouwvulling, voorzieningen, de voegafwerking, de afwerking van de wanden en voorzieningen voor het 

ophangen van zware voorwerpen. Vaak geeft een brochure van de fabrikant inzicht in de verschillende 

systemen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het omschrijven van leidingschachten. De bestekschrijver 

dient na te denken over de maakbaarheid van een schacht die dubbelzijdig wordt afgewerkt met gipsplaten. 

Tenslotte dient te worden nagedacht over toepassing van waterafstotende gipsplaten in vochtige ruimten en 
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speciale brandwerende gipsplaten. Afhankelijk van de uitvoering kan het mogelijk zijn dat wanden in 2 of 3 

fasen geplaatst kunnen worden. 

4. Afwerkingsniveau: gips is een sterk zuigende ondergrond. Bij het voorschrijven van een bepaalde afwerking, 

bijvoorbeeld schilderwerk, moet ook een goede voorbehandeling worden omschreven. De mate van 

voegafwerking is zeer belangrijk als men hoge eisen stelt aan een gladde en egale afwerking. 

5. Recycling: steeds belangrijker wordt het afvoeren van restafval en bij sloop, het afvoeren van alle 

gipsproducten. Het bestek moet hierin voorzien. Gips is geschikt als grondstof voor hergebruik. Door het gips 

in aparte containers af te voeren wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de recycling in het algemeen. 

 

 

II. Financiën 

INLEIDING - Vanuit het ontwerp is de keuze voor metal stud bepaald. Bij een juiste besteksomschrijving kan dit niet 

leiden tot een verrekening van meer- en minderwerk. Een strakke organisatie van de aannemer, zowel bij 

onderaanneming als bij nevenaanneming, zal leiden tot een gestroomlijnd proces. Fouten in de voorbereiding 

kunnen leiden tot stagnatie in het proces en dit kan soms aanleiding zijn tot meerwerk. 

1. Transport: Als er sprake is van onderaanneming, dan is het transport de taak van de hoofdaannemer. Als een 

nevenaannemer belast is met het leveren en aanbrengen van metal stud wanden, dan is het voor de 

bouwbegeleider verstandig om het bestek en de aanbieding van de nevenaannemer te laten controleren door de 

hoofdaannemer. Deze kan precies aangeven waar hij als hoofdaannemer problemen mee heeft. Eén van de 

meest voorkomende problemen is het transport van de profielen en gipsplaten. Wordt een kraan ter beschikking 

gesteld door de hoofdaannemer of moet de nevenaannemer hier zelf voor zorgen. En is er in dat geval een 

opstelplaats beschikbaar? Is er een verhuisraam nodig? Is er op de werkvloer voldoende ruimte aanwezig voor 

opslag? De platen nemen veel ruimte in beslag. Kan verticaal transport met een bouwlift? Is er voldoende ruimte 

in de planning voor de werkzaamheden van de nevenaannemer? Platen mogen niet buiten blijven liggen maar 

moeten direct naar de desbetreffende verdieping worden getransporteerd. Vragen die in een vroegtijdig 

stadium beantwoord moeten worden om te vermijden dat dit in de toekomst voor financiële tegenvallers kan 

leiden.  

2. Achterhout: voor veel zaken is achterhout voldoende. Denk hierbij aan keukenkastjes, afzuigkap en wastafels. 

Voor hangtoiletten is dit onvoldoende en kan men met verzwaarde C-profielen (staal) werken. Als dit niet in het 

bestek is geregeld kan dit tot meerkosten 

leiden. 

3. Afvalverwerking: er moeten afspraken 

gemaakt worden over de afvoer van 

restafval. Gescheiden afvoeren ten 

behoeve van recycling moet besproken 

worden. 

4. Afwerking: er mag geen misverstand zijn 

tot hoever de metal stud-aannemer zijn 

wanden afwerkt en waar de volgende 

bewerking begint. Degene die verant-

woordelijk is voor de vervolgbewerkingen, 

bijvoorbeeld de schilder, moet de 

afgewerkte ondergrond accepteren 

voordat deze vervolgafwerkingen plaats 

vinden. Een holling ter plaatse van de 

voegen van de gipsplaten moet voor de 

volgende bewerking worden 

geconstateerd en hersteld.  

Fig. 1 | Er mag geen misverstand zijn tot hoever de metal stud-aannemer zijn 

wanden afwerkt en waar de volgende bewerking begint 
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III. Regelgeving 

INLEIDING - Niet onbelangrijk in het kader van de regelgeving zijn de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant zelf. 

Daarin is helder aangegeven waar men van uit moet gaan. Ook staat hierin vermeld hoe men om moet gaan met de 

diverse toepassingsmogelijkheden; wat is belangrijk bij het maken van een brandwerende wand en welke waarde 

behoort bij een bepaald type wand. 30, 60 en 90 minuten brandwerendheid is haalbaar met dit type wanden. 

1. Brandwerendheid: enkele vuistregels: enkel skelet en enkel beplaat is 30 minuten brandwerend, dubbel beplaat 

60-90 minuten en drievoudig beplaat 90 minuten. Het al of niet toepassen van brandwerende kit is in de 

documentatie aangegeven.  

2. Geluidwerendheid: zie voor de waarden de documentatie van de fabrikant. Een enkel skelet, dubbel beplaat, 

staat voor een waarde van R
w

=42 dB. Door toepassing van minerale wol in de spouw kan deze waarde verhoogd 

worden tot een R
w

 van 50 dB. 

3. Hoogte van wanden: de hoogte van wanden wordt bepaald door de constructie en de beplating. Een enkel skelet 

met een enkele plaat aan beide zijden kan voor een hoogte van 2,6 meter tot ca. 5 meter worden toegepast, 

afhankelijk van de afmeting van het profiel. Een grotere profielbreedte van bijvoorbeeld 100 mm (in plaats van 

de standaard 70 mm) met aan beide zijden voorzien van drie platen kan tot een hoogte van 7 meter worden 

toegepast. Zie ook de BRL 1003. 

4. Dilataties: wanden zijn tot een lengte van ca. 15 meter te realiseren zonder dilataties. Bij constructieve dilataties 

echter ook de metal stud wand dilateren.  

5. NBR 1009: deze Nationale Beoordelings Richtlijn beschrijft de verschillende type gipskartonplaten en hun 

eigenschappen. Men maakt onderscheid tussen standaard platen, brandwerende platen en platen met een 

vertraagde wateropname. De Richtlijn kent Klimaatklassen 1 t/m 5: 

1 = droge ruimten 

2 = ruimten met geringe vochtproductie 

3 = ruimten met tijdelijk verhoogde vochtigheid (douches) 

4 = ruimten met tijdelijk verhoogde luchtvochtigheid gedurende een langere periode 

5 = ruimten met een continu hoge luchtvochtigheid).  

In de Klasse 4 en 5 is gipskarton niet toepasbaar. Dus ook niet buiten.  

6. V&G-plan uitvoeringsfase: zoals gebruikelijk dient voor deze werkzaamheden een aanvulling gemaakt te worden 

op het bestaande V&G plan uitvoeringsfase.  

7. Attesten en certificaten: bij de startbespreking moeten de benodigde attesten en certificaten worden 

overhandigd aan de directie. 

 

 

IV. Organisatie 

INLEIDING - Het realiseren van een rechte wand van vloer naar plafond, en van kolom naar kolom, is geen 

ingewikkeld proces. Het wordt al lastiger als er vloerverwarming is aangebracht in de dekvloer en er niet in de vloer 

geboord mag worden. Ook elektradozen en thermostaten worden toegepast in deze wanden. Worden er radiatoren 

of bovenkastjes bij keukens aan de wanden bevestigd, dan wordt het tijd om alle disciplines eens goed op de rit te 

zetten. 

1. Werktekeningen: op basis van definitieve werkplattegronden van de architect en zo mogelijk ook de tekeningen 

met daarop aangegeven de gebruikerswensen, kan worden overwogen om separaat tekeningen te laten 

vervaardigen van de metal stud wanden. Deze tekeningen kunnen gebruikt worden als onderlegger om 

voorzieningen aan te geven zoals hieronder nader uitgewerkt. Belangrijk is na te gaan of de architect voldoende 

details heeft aangeleverd om de metal stud wanden verder uit te werken. 

2. Hoogte van de wanden: wat uit de plattegronden vaak niet valt op te maken, is tot hoe hoog de wanden moeten 

worden opgebouwd. In de meeste gevallen zullen de wanden van vloer naar vloer moeten worden aangebracht, 

vanwege de stabiliteit van de wanden zelf. Soms is dit niet haalbaar, bijvoorbeeld in ruimten waar erg veel 
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installaties zijn aangebracht boven het plafond. Een afsteuning aan installaties is niet toegestaan. 

3. Zeer hoge wanden: deze kunnen worden gerealiseerd met behulp van extra maatregelen. Welke, dat is 

aangegeven in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. Denk aan het doorkoppelen van een dubbel skelet.  

4. Startbespreking: voor dit onderdeel is het zinvol om een startbespreking te houden. De hoofdaannemer moet 

coördinerend optreden tussen alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de wanden. Wij noemen: 

- metal stud wandenbouwer; 

- elektra installateur (elektradozen, beveiliging, data); 

- verwarmingsinstallateur (thermostaten); 

- loodgietersbedrijf (waterleiding en riolering); 

- brandweer (plaats brandkleppen en eventueel brandwerende aansluitingen); 

- schildersbedrijf/stukadoor (afwerking). 

5. Vloerverwarming: bij toepassing van 

vloerverwarming kan en mag er niet 

in de dekvloeren geboord worden. 

Een mogelijkheid is dan het lijmen 

van de onderprofielen. De 

ondergrond moet dan wel droog en 

schoon genoeg zijn voor het kunnen 

lijmen.  

6. In te bouwen elektravoorzieningen: er 

moeten afspraken gemaakt worden 

over de wijze van aanbrengen. Nadat 

het skelet is aangebracht, moet de 

beplating aan één zijde worden 

aangebracht. De elektricien moet 

vervolgens in de gelegenheid gesteld 

worden om alle elektravoorzieningen 

aan te brengen en aan te sluiten. 

Hetzelfde geldt voor de overige 

voorzieningen als thermostaatleidingen, de waterleidingen en riolering, de beveiligingscomponenten en zo 

mogelijk ook de gebruikerswensen. Denk ook aan wandarmaturen en wand-noodverlichting. Een goede 

sluitprocedure is wenselijk, men kan gebruik maken van een sluitbrief. Elke partij geeft door het plaatsen van 

een paraaf aan dat zijn werkzaamheden gereed zijn. Na controle van de voorzieningen kan de wand gesloten 

worden. 

7. Op te nemen verzwaringen: speciale aandacht wordt gevraagd voor het opnemen van achterhout, meestal in de 

vorm van multiplex. Op basis van de beschikbare tekeningen moet worden gekeken naar elementen die aan de 

metal stud wanden worden opgehangen. Denk hierbij aan trapleuningen, radiatoren, keukens en bovenkastjes 

van keukens, brandslanghaspels en poederblussers, wastafels, enz. De installateurs moeten zelf het achterhout 

opgeven. De producent moet aangeven tot welk gewicht een verzwaring niet noodzakelijk is en welke 

bevestigingsmiddelen daarbij gebruikt moeten worden.  

8. Transport: de meest ideale situatie is dat de materialen bij aanvoer direct kunnen worden getransporteerd naar 

de desbetreffende bouwlagen. Dat betekent horizontaal en verticaal transport. Vermijd een tussenopslag op het 

bouwterrein. Is dit onvermijdbaar, zorg dan voor een goede ondergrond voor de opslag en een waterdichte 

afdekking. Bedenk ook tijdig hoe de vrij grote gipsplaten tot op de juiste verdieping kunnen worden 

getransporteerd. Soms is alleen transport vanaf buiten mogelijk en zal er een verhuisraam moeten worden 

toegepast. Dit dient dan uiteraard al in een zeer vroeg stadium bekend te zijn. 

9. Afwerking: het wordt sterk aanbevolen om een wand te laten afwerken en vervolgens kritisch te beoordelen. 

Soms is een naadafwerking onvoldoende en geeft een storend effect bij strijklicht.  

10. Sluitbrief: aanbevolen wordt om te werken met een sluitbrief. Iedere betrokkene moet door middel van een 

paraaf en datum aangeven dat zijn of haar werkzaamheden gereed zijn en de wand gesloten kan worden. 

  Fig. 2 | Metal stud kan eventueel ook als plafondsysteem gebruikt worden. 
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V. Indicatieplanning 

Het bijgevoegde planningsformulier geeft inzicht in de belangrijkste zaken met betrekking tot de metal stud 

wanden. De bouwbegeleider zal voor zijn project een eigen planning kunnen opstellen op basis van deze gegevens. 

 

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

1. Werktekeningen architect gereed                  

2. Tekeningen installaties                  

3. Tekeningen gebruiker (indien mogelijk)                  

4. Productietekeningen metal stud                  

5. Organisatie transport                  

6. Aanvoer materialen                   

7. Start productie stelwanden                  

8. Aanbrengen installatie                  

9. Start sluiten wanden                  

10. Start afwerken wand en beoordeling                  

11. Wanden gereed maken voor eindafwerking                  
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 
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Aandachtspunten 

INLEIDING - Het bouwen van metal stud gaat in een vrij hoog tempo. Routing en planning, alsmede de details 

moeten vooraf goed met elkaar worden doorgesproken. Ook hier is het streven om tijdig te kunnen starten met de 

werkzaamheden en geen stagnatie te laten ontstaan door verstoringen zoals personeel dat niet tijdig aanwezig is 

om installaties in te bouwen. Naast het organiseren van een startbespreking kan het goed zijn om wekelijks met de 

direct betrokkenen even de stand van zaken door te spreken. Dit kan ook in de werkvergaderingen. 

1. Startbesprekingen en vervolgbesprekingen: zoals de indicatieplanning aangeeft moet voor de start van de metal 

stud wanden een startbespreking worden georganiseerd. Hierin moeten zaken worden besproken als V&G-plan 

uitvoeringsfase, vloer-, plafond- en wandaansluitingen, de samenwerking tussen alle partijen die 

werkzaamheden moeten verrichten in de wanden, enz. Ruim voor die tijd kan tijdens een reguliere 

werkbespreking het verticale en horizontale transport van met name de gipsplaten aan de orde worden gesteld. 

Als transport via de gevel moet gebeuren moet mogelijk een verhuisraam worden gerealiseerd of zelfs een 

compleet kozijn later worden aangebracht.  

2. Aansluitdetails: we hebben het 

over de aansluitingen op de vloer, 

het plafond en de aansluitingen op 

de gevels. Dit zijn de meest 

kritische details. Bij vloer-

verwarming mag er niet worden 

geboord in de vloeren. Bij de 

plafondaansluitingen moet 

rekening gehouden worden met de 

doorbuiging en/of kruip van beton-

vloeren (glijdende bovenaanslui-

ting). Bij de gevelaansluitingen is 

vooral het voorkomen van geluids-

lekken een aandachtspunt. Zijn er 

kozijnstijlen in de gevel aanwezig 

waarop de metal stud wand 

aansluit, is in de gevel een 

draairaam aanwezig en kan dit 

raam nog open nadat de wand is 
  Fig. 3 | Aansluitingen, zoals hier ter plaatse van het plafond, zijn kritieke details 
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aangebracht. Wordt een separaat paneel aangebracht, zo ja, wie is aanspreekbaar op geluidslekken. Op 

wandbeëindigingen moeten metalen hoekverstevigers worden toegepast. Let erop dat deze over een ruime 

afstand worden uitgevlakt. Als er binnendeuren worden toegepast, houd dan rekening met het maximale 

gewicht van de deur in relatie tot de montage van het skelet (stijfheid).  

3. Toepassing juiste plaattypen en diktes: denk hierbij aan het toepassen van gipsplaten in natte ruimten en in 

ruimten met een verhoogde brandwerendheid. Vaak hebben vochtwerende platen een andere kleur dan de 

gebruikelijke platen, bijvoorbeeld groen. Controleer ook de diktes van de toegepaste platen en de isolatie. Houd 

ook scherpe controle op het gebruik van de juiste celbandjes op de metalen profielen. Metal stud is ongeschikt 

voor ongeïsoleerde spouwloze buitenmuren omdat de profielen als koudebrug gaan werken.  

4. Aan- en afvoer materiaal: gips is een vochtaantrekkend materiaal. Als er vocht bij kan komen in de vorm van 

regen of water dat op de vloeren aanwezig is, dan zullen de platen er onder te lijden hebben. Eenmaal nat 

drogen de platen slecht en soms met de nodige schimmelvorming. Dus natte platen moeten worden afgekeurd.  

5. Maatvoering: bespreek vooraf de uitgangspunten van de maatvoering. Normaal gaat men uit van de stramienen. 

Bij een maatvoering die op het plafond wordt aangegeven, is gelijk zichtbaar hoe de installaties zich verhouden 

tot de wanden. Als een lichtpunt in de wand uitkomt, dan moet deze door de installateur worden verschoven. 

6. Sluitprocedure: nadat het skelet is gesteld, worden aan één zijde de gipsplaten aangebracht. Vervolgens worden 

alle installatiecomponenten aangebracht. Houd rekening met verspringende elektradozen in verband met 

geluidslekken. Advies: werk met een sluitbrief. Iedere partij die gereed is met zijn werkzaamheden in een 

bepaalde ruimte, tekent de lijst af voor gereed. Als alle handtekeningen aanwezig zijn, kan een inspectie 

plaatsvinden door de aannemer en het toezicht. Vervolgens wordt de wand vrijgegeven voor afmontage. 

7. Proefafwerking: nadat de eerste wand is afgemonteerd kunnen de naden van de platen worden afgewerkt. Voor 

het toepassen van wapeningsbanden moet men de instructie van de fabrikant volgen. Belangrijk is hierbij wat 

het bestek aangeeft als afwerkingsniveau. STABU geeft in een tabel 22 de verschillende afwerkingsklassen aan. 

Bij de hoogst haalbare klasse, A, is toch nog een afwijking van 1 mm mogelijk. Door het toepassen van een 

voorstrijkmiddel dat de verschillen tussen textuur en zuiging opheft, zijn toch betere resultaten haalbaar.  

8. Eindafwerking: houd er rekening mee dat een verfsysteem vaak een eigen hechtlaag nodig heeft. Afhankelijk 

van de gekozen kleur is het mogelijk dat de voegen zich duidelijker gaan aftekenen bij strijklicht. Dit is niet te 

vermijden maar kan door de opdrachtgever wel als storend worden ervaren. Ook bij toepassing van wandtegels 

als eindafwerking is in de regel een hechtlaag nodig. Hetzelfde geldt voor een afwerking met behang. De 

hechtlaag is hier nodig om behang probleemloos te kunnen verwijderen. 

9. Verwerking: bij slijpwerkzaamheden aan de stalen profielen moet worden voorkomen dat de vonkenregen op 

glas wordt gericht omdat vonken het glas kunnen beschadigen. Als de metal stud wanden op de ruwe vloer 

worden aangebracht en later een dekvloer wordt aangebracht, pas dan een folie toe onder de profielen en zet 

deze ca. 25 cm omhoog vast aan de wand. Na het aanbrengen van de dekvloeren kan deze folie worden 

afgesneden. Restanten van gipsplaten moeten in een aparte container worden afgevoerd om e worden 

gerecycled. 
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C | Inspectielijst  

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. Nagaan afwerkingsklassen bestek    

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 er attesten, certificaten of garanties geëist    

8. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

9. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

11. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

12. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

13. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

14. Verticaal en horizontaal transport    

15. Vaststellen plaattypen en diktes    

16. Vaststellen opbouw skelet    

17. Voldoende aansluitdetails aanwezig    

18. Vloerverwarming aanwezig    

19. Vaststellen overige in te bouwen installaties    

20. Planning en routing vaststellen    

21. Doorspreken aansluitdetails    

22. Is er een werkplan ingediend ter controle    

23. Is het werkplan goedgekeurd    

24. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

25. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

26. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

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

27. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

bouw aanwezig 

   

29. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle    

30. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

31. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig    

32. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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

34. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

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

36. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

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

C. Uitvoering    

38. Zitten er geen installatiecomponenten in de weg    

39. Installaties gecontroleerd binnen de wanden    

40. Juiste sluitprocedure gevolgd    

41. Voldoende randafstand bij vastschroeven    

42. Geen dikteverschillen platen onderling    

43. Voldoende hoekbeschermers toegepast    

44. Afwerking eerste wand beoordeeld    

45. Is de maatvoering gecontroleerd    

D. Nacontrole    

46. Hechtingsproef uitgevoerd met eindafwerking    

47. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

48. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerkt    
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 Eventuele opmerkingen: 

 


