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Over dit controleplan… 

 

Dit controleplan geeft informatie over de elektrotechnische installatie in algemene zin. Wilt u 

specifieke informatie over verlichting, dan is hiervoor het controleplan 70.81 'Verlichting' 

beschikbaar. Als u meer te weten wilt komen over de oplevering van de installaties, dan adviseren 

wij u controleplan 01.02B 'Opleveren Installaties' te raadplegen. In dit plan komen onder andere 

vragen aan de orde als: hoe kan ik tijd winnen bij kopers meer- en minderwerk, hoe kan ik ervoor 

zorgen dat bij de oplevering van mijn project alle installaties werken zoals ze moeten werken en 

wat is het verschil tussen een aardingsinstallatie en een bliksembeveiligingsinstallatie? 
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V. PLANNING 

- Indicatieplanning 

 

 

I. Ontwerp 

INLEIDING - De meeste fouten in de uitvoerings- en gebruiksfase kunnen voorkomen worden door het opzetten van 

een goede projectorganisatie. Gaat het om een project koopwoningen of -appartementen, dan weet men vooraf dat 

wijzigingen ten gevolge van koperswensen een stoorzender zijn in het bouwproces. Door het vaststellen van harde 

sluitingsdata voor wijzigingen kan men dit proces in de hand houden. Gaat het om een utiliteitsproject, dan worden 

de installaties vaak ondergebracht bij een adviseur van technische installaties. Door ervoor te zorgen dat dit geldt 

voor alle installaties, kan men bereiken dat de onderlinge samenhang van installaties in het ontwerp is 

gewaarborgd. Een ventilatiesysteem heeft ventilatoren, kanalen, afzuigroosters, maar ook elektrische voeding nodig 

met een bepaalde capaciteit. De installateurs zijn hierbij afhankelijk van elkaar. 

1. Organisatie: een vraag die bij ieder project aan de orde komt, is de keuze tussen onderaanneming of neven-

aanneming. De opdrachtgever heeft hier een doorslaggevende stem in. Enerzijds kan hij voordeliger uit zijn 

door zelf direct opdrachtgever te worden. Hij heeft meer grip op de onderhandelingen, betaalt minder 

aannemersprovisie, heeft meer invloed tijdens de uitvoeringsfase en door rechtstreekse facturering heeft hij 

meer invloed op de kosten. Anderzijds krijgt de opdrachtgever hierdoor meer taken en verantwoordelijkheden. 

Hij moet twee of meer processtromen bewaken, en bovendien deze onderling afstemmen. Hij is zelf 

verantwoordelijk voor sluitende contracten, die bovendien allen min of meer op hetzelfde tijdstip moeten 

worden getekend.  

2. Een compleet ontwerp: als het ontwerpproces een voorspoedig verloop kent, waarbij alle partijen hun huiswerk 

op tijd gereed hebben, dan zijn bestekken en bestektekeningen, zowel bouwkundige als die van installaties, 

gereed voor de aanbesteding. Heeft de adviseur daarnaast nog een controlerende opdracht tijdens de 

uitvoeringsfase, dan kan het verstandig zijn om te kiezen voor nevenaanneming. Men kan de 

uitvoeringscoördinatie tijdens de realisatiefase onderbrengen bij de bouwkundige aannemer voor een bepaald 

percentage van de installatiekosten (ca. 3%). Deze coördinatie behelst in grote lijnen de werktekeningenfase en 

de voortgang van het werk (personeel en materiaal). 

3. Een incompleet ontwerp: wanneer we kunnen vaststellen dat we met een ingewikkeld project te maken hebben, 

waarbij de nadruk ligt op prestatie-omschrijvingen, moet de opdrachtgever zich afvragen of het niet 

verstandiger is uit te gaan van een onderaannemingssituatie. De hoofdaannemer heeft vanuit zijn 

verantwoordelijkheid meer grip op de uitwerking van de installaties, en het past binnen zijn overallschema. De 

opdrachtgever heeft hierbij minder inzicht in de kosten, maar kan een deel van zijn zorg en 

verantwoordelijkheid bij de aannemer neerleggen.  
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4. Een doorlopend ontwerp: sommige projecten, bijvoorbeeld een ontwikkeling in een binnenstedelijk gebied, 

maar ook een fabriek, lenen zich beter om in bouwteamverband te ontwikkelen. Ook hier komt de 

opdrachtgever voor de keuze te staan of hij dat met een adviseur moet doen of direct met installateurs. Deze 

vraag zal per project beantwoord moeten worden. In zijn algemeenheid geldt dat hoe langer men met een 

adviseur kan blijven werken, hoe langer men vrij is om uitvoeringscontracten af te sluiten.  

5. Woningbouw: in principe gelden dezelfde uitgangspunten. Hoe beter een project is uitgewerkt tot een 

bestekfase, des te sneller is het verantwoord om met nevenaannemers te werken.  

6. Algemene voorwaarden: bij nevenaanneming is het belangrijk dat men de STABU-hoofdstukken 00 Algemeen, 

01 Voor het werk geldende voorwaarden en (gedeelten van) 05 Bouwplaatsvoorzieningen voor alle partijen 

eensluidend opstelt en tot contractstuk verheft. Zo hebben alle partijen dezelfde onderleggers voor wat betreft 

deze algemene projectgegevens (verzekering, bankgarantie, BTW-verleggingsrekening, model garantieverkla-

ring, UAV, directie, opleveringsprocedure en onderhoudstermijn enz.). 

7. Installatiebestek: voorzover de installaties in een apart bestek worden beschreven, ook al is er sprake van 

onderaanneming, dienen de separate installaties goed te worden uitgewerkt in hun onderlinge samenhang. Bij 

een glazenwasinstallatie behoort, als onderdeel van de werktuigbouwkundige installaties, een wateraansluitpunt 

geregeld te zijn. Bij de elektra-installaties behoren een of meerdere elektra-aansluitpunten geregeld te worden 

voor het aansluiten van de motor, alsmede een aardingsinstallatie voor de rails. En is het van belang dat de 

benodigde bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de installaties apart zichtbaar worden gemaakt.  

 

 

II. Financiën 

UITLEG - Zoals uit het voorgaande hoofdstuk valt op te maken, kunnen er financiële verschillen ontstaan door de 

wijze van contracteren. Deze verschillen moeten worden afgezet tegen de risico's die de opdrachtgever neemt. De 

opdrachtgever krijgt zo een helder beeld van de financiën voor wat betreft de wijze van contracteren. De praktijk 

wijst echter uit dat het veel belangrijker is om de installaties compleet te omschrijven, inclusief bouwkundige 

voorzieningen. Het achteraf inpassen of uitbreiden van een callcenter bijvoorbeeld, heeft vaak grote financiële 

consequenties voor de opdrachtgever. Het aantal wandcontactdozen moet worden uitgebreid, meer DATA 

aansluitingen zijn nodig, soms een grotere computerruimte, extra ventilatie en koeling enz. De meerkosten kunnen 

hierbij erg uit de hand lopen. 

1. Ontwerp: het kan soms verstandig zijn om tijdens de ontwerpfase 

een overcapaciteit te omschrijven. De kosten hiervan zijn vaak een 

fractie van de kosten om tijdens de uitvoeringsfase zaken uit te 

breiden. Een restrictie is hier echter wel op z'n plaats. Als een 

overcapaciteit tot gevolg heeft dat de aansluitwaarden (capaciteit 

van een of meerdere trafo’s) hoog worden, dan dient zeer goed 

bewaakt te blijven of op enig moment de overcapaciteit wel of niet 

benut gaat worden.  

2. Aansluitwaarden: nadat de installaties definitief vastgesteld zijn, 

kunnen de aansluitwaarden van deze installaties worden berekend. 

Op basis hiervan kan een totale behoefte worden vastgesteld in kW, 

rekening houdend met een gelijktijdigheidsfactor, en kan een 

aanvraag worden ingediend bij de netbeheerder voor wat betreft de 

aansluiting. Men kan hier de levering van de energie nog even los 

van zien. Op basis van het overleg met de energiebedrijven wordt 

duidelijk of men één of meerdere trafo's nodig heeft.  

3. Bestek: in de bestekken worden fabrikaten genoemd. Iedere 

installateur heeft echter zijn eigen voorkeuren omdat men reeds 

contracten heeft met toeleveranciers, of omdat men goede 
 

ervaringen heeft met een bepaald fabrikaat. Op zich is daar niets 

Fig. 1 | Nadat de installaties definitief vastge-

steld zijn, kunnen de aansluitwaarden van deze 

installaties worden berekend 

 



  CONTROLEPLAN ELEKTRA 70.00 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V.  – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 4 - 10 

mis mee, als het gehele verhaal maar op tafel komt. We hebben het niet alleen over een of andere schakelaar 

van fabrikaat A of B, maar vaak over hele installatiedelen. Alle eventuele wijzigingen van de installaties dienen 

helder te worden omschreven in functioneren, garantie- en onderhoudsconsequenties, gebruikersgemak, 

uitbreidingsmogelijkheden, afwerking en prijs. Kortom, de opdrachtgever moet op basis van complete 

bemonstering en informatie een besluit kunnen nemen. 

4. Meer- en minderwerk: bij ieder project komt meer- en minderwerk aan de orde. Voor wat betreft de elektra-

installaties kunnen we echter op basis van ervaring concluderen dat meerwerk met name ontstaat vanuit de 

gebruikersbehoefte. De basisinstallatie geeft vaak geen of weinig aanleiding tot wijzigingen tijdens de 

uitvoeringsfase. Voor de gebruiker geldt dat hoe eerder hij betrokken is bij een ontwerpproces, des te meer 

zaken in de contracten (bestekken) kunnen worden geregeld. Soms is er geen gebruiker of is de gebruiker pas 

heel laat bekend. Dan moet een afweging worden gemaakt om de eventuele wijzigingen nog op te dragen 

tijdens de uitvoeringsfase of om dit na de oplevering aan te passen.  

5. Termijnen: het is voor een bouwbegeleider soms lastig om een termijn van een installateur te beoordelen. Vaak 

kan een uitgewerkt betalingsschema van de installatie(s) bij nevenaanneming veel duidelijkheid scheppen. De 

adviseur kan worden ingeschakeld bij het beoordelen van de ingediende termijnen. Ook in het geval van 

onderaanneming is het wenselijk dat de installatietermijnen separaat inzichtelijk worden gemaakt en daarna 

worden geïmplementeerd in het betalingsschema van de hoofdaannemer. 

 

 

III. Regelgeving 

INLEIDING - Voor wat betreft het ontwerp en de uitvoering van de elektrische installaties heeft de bouwbegeleider 

inhoudelijk weinig met de normbladen te maken. Dit ligt meer op het terrein van de adviseur of een installatie-

technisch toezichthouder. Waar de bouwbegeleider wel mee te maken heeft, is Bouw- en Woningtoezicht en in het 

verlengde hiervan, de brandweer. Dit zijn de partijen die namens de gemeentelijke overheid toezicht houden op de 

naleving van de bouwvergunning. In veel gevallen zal de bouwbegeleider deze instantie(s) betrekken in het 

vooroverleg en hen uitnodigen voor inspecties op het werk. 

1. Indiening van stukken: met de dienst Bouw- en Woningtoezicht moet vroegtijdig worden overlegd welke teke-

ningen en berekeningen zij wensen te ontvangen. Het gaat in dit kader om installatiegegevens zoals een nood-

verlichtingsplan, een brandmeldinstallatie, een ontruimingsinstallatie enz. Niet altijd stroken de aanvullende 

eisen in de verleende bouwvergunning met de ideeën van de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht. De 

adviseur moet in een voorkomend geval de opdrachtgever adviseren hoe hiermee moet worden omgegaan. 

2. V&G-plan uitvoeringsfase: de installatiebedrijven moeten voor de start van hun werkzaamheden het V&G-plan 

uitvoeringsfase aanvullen met hun werkzaamheden.  

3. Garanties: met betrekking tot de installatieonderdelen moeten de garantiezaken op een rij worden gezet. Hier is 

nog wel eens onduidelijkheid over. De garanties moeten bij de start van het werk worden ingediend als een 

concept. Op de definitieve garantieverklaringen wordt alleen de ingangsdatum van de garantie nader ingevuld. 

Dit moet de opleveringsdatum van het project zijn.  

4. Gebruiksvergunning: ongeveer twee maanden voor de oplevering neemt de bouwbegeleider het initiatief voor 

het aanvragen van de gebruiksvergunning. Hij kan als basis voor de tekeningen gebruik maken van de 

noodverlichtingstekening en hierop de brandbestrijdingsinstallatie laten intekenen. In overleg met de 

opdrachtgever moeten vervolgens nog de vluchtroute en de vluchtaanduidingsborden worden uitgewerkt, zowel 

fysiek als op de tekening. Deze tekening wordt in concept met de brandweer besproken en wanneer deze 

akkoord is, kan de gebruiksvergunning worden aangevraagd. Afhankelijk van de aard en het gebruik van het 

gebouw kan de brandweer verlangen dat er een ontruimingsplan wordt opgesteld, als onderdeel van de 

gebruiksvergunning. Na de oplevering van het project volgt de inhuizingsperiode. Voor of tijdens deze periode 

moeten de vluchtaanduidingsborden worden aangebracht, samen met de overige van belang zijnde zaken. De 

brandweer kan worden uitgenodigd voor een eindinspectie en daarmee kan de gebruiksvergunning worden 

afgegeven. 
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IV. Organisatie 

INLEIDING - Bij nevenaanneming kan het voorkomen dat er een of meerdere lijsten zijn met bouwkundige 

voorzieningen. Soms zijn daarin zaken gelimiteerd in aantallen of m
1

. Het is goed dat hier vooraf afspraken over 

gemaakt worden. Men kan bijvoorbeeld de installateur verzoeken om per ruimte bij te houden hoeveel m
1

 er 

gefreesd moet worden. Men kan ook afspreken dat de aannemer dit bewaakt. Het is ook mogelijk dat men afspreekt 

dat gezien de overzichtelijkheid van het project men geen verrekening zal opvoeren. Belangrijk is dat hier vooraf 

afspraken over gemaakt worden zodat de bouwbegeleider kan inschatten of dit in het werk gecontroleerd moet 

worden. 

1. Bouwkundige voorzieningen: vooraf moeten afspraken gemaakt worden over de wijze van bewaken en 

verrekenen. Per bewerking, per ruimte of vanaf tekening.  

2. Parkeergarage: in parkeergarages is de vrije hoogte altijd van groot belang. Er is een goede coördinatie 

noodzakelijk voor alle installaties die aan het plafond van de garage worden opgehangen. Met name de 

kruisingen van leidingen moeten worden doorgesproken. Een vrije hoogte van 2100 mm is voor grote delen van 

de garage noodzakelijk. Denk in dit verband ook aan de hoogte van armaturen en signaleringsinstallaties. De 

bouwbegeleider dient kennis te hebben van de norm NEN 2443, met name als het gaat om vrije hoogtes. 

Daarnaast dient aandacht geschonken te worden aan de bereikbaarheid van kabels, enerzijds voor onderhoud, 

maar anderzijds vanwege vandalisme. Denk hierbij ook aan stuwdrukventilatoren. 

3. Doorvoeringen: het aanbrengen van de elektravoedingskabel van de nutsbedrijven moet waterdicht worden 

uitgevoerd. Zeker bij parkeergarages vraagt dit bijzondere afstemming. De aannemer stort veelal een 

mantelbuis in, al dan niet voorzien van een kraag om de mantelbuis ten opzichte van de beton waterdicht te 

houden. Het moet vooraf duidelijk zijn wie de ruimte tussen de mantelbuis en de kabel waterdicht afwerkt 

(geldt ook voor de overige doorvoeringen). Soms worden ook eisen gesteld aan de brandwerendheid van de 

doorvoeringen. In dat geval moeten ook brandwerende kabels worden toegepast. 

4. Bemonstering: de adviseur zal worden gevraagd een lijst op te stellen van zaken die bemonsterd moeten 

worden. Men kan hierbij denken aan schakelmateriaal (vorm en kleur), armaturen, detectiemelders, enz. De 

monsters worden aangeleverd en er wordt een afspraak gemaakt om de bemonstering vast te stellen. De 

goedgekeurde monsters blijven in de directiekeet, maar kunnen t.z.t. wel gebruikt worden in het gebouw.  

5. Garantie: zie voor dit onderdeel controleplan 01.02.22 Garanties. 

6. Oplevering: zie voor dit onderdeel controleplan 01.02.B Opleveren installaties. 

7. Toezicht op de uitvoering: het toezicht op de uitvoering van elektrische installaties berust bij de adviseur. Met 

hem moeten afspraken gemaakt worden over de invulling van het toezicht, de wijze van rapportage en de 

terugkoppeling van de ondernomen acties. De bouwbegeleider moet inzicht krijgen in de rapportages en 

ondernomen acties. Bij nevenaanneming moet de bouwkundige aannemer ook op de hoogte worden gesteld. Uit 

pragmatische overwegingen kan men dit onderwerp agenderen op de werkbesprekingen, zodat men van elkaar 

weet wat er mogelijk aan de hand is. Daarnaast heeft de bouwbegeleider een eigen taak wanneer het gaat om 

het houden van toezicht. Hij kijkt met een 'bouwkundig' oog naar alle installaties. Een wandgoot die niet 

waterpas is gemonteerd kan zowel door de bouwbegeleider als de adviseur worden waargenomen. Juist daarom 

is een goede samenwerking met de adviseur van groot belang.  

8. Revisietekeningen: bij de oplevering van een project wordt de basisinstallatie geacht gereed te zijn. De 

afzonderlijke installaties zijn getest en gecontroleerd en vervolgens is gekeken naar de onderlinge 

samenwerking. Op dat moment moeten de revisietekeningen in concept aanwezig zijn. Na de oplevering spelen 

er altijd twee zaken. In de eerste plaats gaat de gebruiker het gebouw in gebruik nemen en ervaart het gemak 

en ongemak van de installaties en de bediening. Hier kunnen wijzigingsvoorstellen uit voortvloeien. In de 

tweede plaats zal de gebruiker zelf de nodige installaties aanbrengen of laten aanbrengen. Sommige daarvan 

krijgen op de een of andere wijze een koppeling met de gebouwinstallaties. Beide zaken moeten in de 

revisietekeningen verwerkt worden alvorens deze de status 'definitief' kunnen krijgen. 
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V. Indicatieplanning 

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

installatie. 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 18 19 

1. Bestek en bestektekeningen gereed                    

2. Werktekeningen architect definitief                    

3. Werktekeningen installaties                    

4. Integreren huurderswensen                    

5. Coördinatie sparingen                    

6. Coördinatie voedingen derden                    

7. Coördinatie telefoonlijnen                    

8. Testen separate installaties                    

9. Testen installaties integraal                    

10. Oplevering                     
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B | Techniek 

Inhoudsopgave 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Noodstroomvoorziening 

2. Verlichtingsinstallatie 

3. Terrein 

4. Kabelgoot-infrastructuur 

5. Aarding 

6. Bliksembeveiliging 

7. Binnenriolering 

 

 

8. Waterinstallatie 

9. Gasinstallatie 

10. Liften 

11. Overige voedingen 

12. Loze leidingen 

13. Keuken 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten 

INLEIDING - In tegenstelling tot een gebruikelijk overzicht van technische aandachtspunten, wordt onder dit 

hoofdstuk ingegaan op de afzonderlijke installaties, met daarbij een aantal aandachtspunten. 

1. Noodstroomvoorziening: een voorziening die, al dan niet tijdelijk, bij spanningsuitval een deel van de installaties 

van stroom voorziet. Men kan hierbij denken aan de noodverlichting, een sprinklerinstallatie, een brandmeld-

installatie, een toegangscontrolesysteem en een overdrukventilator. Men kan echter in het ontwerp al rekening 

houden met aparte groepen ten behoeve van een gebruiker, denk bijvoorbeeld aan een noodvoorziening ten 

behoeve van servers. 

2. Verlichtingsinstallatie: zie controleplan 70.11 Verlichting. 

3. Terrein: indien wandcontactdozen worden toegepast op 

een terrein, dan moeten deze spanningsloos gemaakt 

kunnen worden door middel van een aparte schakelaar, 

bijvoorbeeld naast een buitendeur (binnen het gebouw). 

Op deze wijze wordt illegale aftap van stroom voorkomen, 

maar ook voor de veiligheid is dit belangrijk.  

4. Kabelgoot-infrastructuur: houd rekening met extra 

benodigde ruimte van de kabelgoot en kabelladder voor 

het aanbrengen van leidingen ten behoeve van data en 

telefonie, signaleringsinstallaties zoals inbraak en 

intercom, luidsprekerkabels enz. Nagegaan moet worden 

of er kabels verlangd worden met functiebehoud bij 

brand. Zwakstroomkabels moeten door middel van een 

schot worden afgescheiden van de krachtstroominstallatie. 

Binnen dit hoofdstuk behoort ook de wandgoot te zijn 

omschreven.  

5. Aarding: de installatie is bedoeld voor het wegleiden van 

lekspanning, veroorzaakt door defecte of slecht 

geleidende elektrische apparaten. Alle metalen onderdelen 

in natte ruimten moeten geaard worden. Tegenwoordig 

moeten alle wandcontactdozen randgeaard worden 

uitgevoerd. De verzamelde aardleidingen worden 

gekoppeld en aangesloten op een aansluitpunt in de 

meterkast. Het was gemeengoed dat de nutsbedrijven via 

Fig. 2 | Montage van leidingen op betonvloer 
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de hoofdwaterleiding (koper) een aarde-aansluiting konden leveren in de gebouwen. Tegenwoordig moet men 

informeren of de nutsbedrijven kunnen voorzien in een aansluitpunt. Anders zal men zelf aardelektrodes 

moeten aanbrengen om de lekspanning af te voeren in de grond.  

6. Bliksembeveiliging: een opvanginrichting, bestaande uit staven en pieken op de hoogste punten van een 

gebouw. Via valleidingen kan de bliksembeveiliging worden aangesloten op de aardingsinstallatie.  

7. Binnenriolering: voorzover er sprake is van pompen voor de binnenriolering, moeten deze gevoed worden via 

een aparte groep.  

8. Waterinstallatie: ten behoeve van een eventuele hydrofoorinstallatie moet een aparte voeding beschikbaar zijn. 

Daarnaast moet men rekening houden met een door de gebruiker aan te brengen waterontharder. Hiervoor is 

een wcd noodzakelijk die vaak niet op de tekening is aangegeven. Ook kan een wcd nodig zijn voor een digitale 

doormelding van de waterstand naar het nutsbedrijf.  

9. Gasinstallatie: er kan behoefte zijn aan een wcd ten behoeve van het digitaal doormelden van meterstanden. 

Over de wenselijkheid en de uitvoering moet overleg plaatsvinden, soms wordt dit enerzijds gewenst maar 

anderzijds verboden. 

10. Liften: de elektricien zorgt voor een voedingskabel voor de liften. Deze moet eventueel brandvrij, of anders in 

een 60 minuten brandwerende uitvoering, worden aangelegd. 

11. Overige voedingen: voor de CV-, de ventilatie-, koel-, slagboom- en andere installaties moeten de nodige 

voedingen worden geleverd. De capaciteit van deze voedingen moet worden opgegeven door de desbetreffende 

installateurs. 

12. Loze leidingen: voor (bijna) alle installaties dienen loze leidingen te worden aangebracht voor 

storingsmeldingen. Daarnaast kunnen ook loze leidingen nodig zijn voor telefoon- en databekabeling. Vooraf 

moet duidelijk zijn waar deze loze leidingen moeten komen.  

13. Keuken: indien er sprake is van een keuken, dan moet volstrekt helder zijn wie de apparaten aansluit. De 

elektricien brengt vaak een wcd aan, terwijl de keukenleverancier een apparaat aanbrengt met een snoer zonder 

stekker of zelfs zonder snoer. 
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C | Inspectielijst 

 Project:  

 Locatie:  

 Opzichter:  

 Inspectiedatum:  

 

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

A. Administratief    

1. Controle fabrikaten conform bestek    

2. Is tekenwerk installateur gestart vanaf definitieve werktekeningen 

architect 

   

3. Voorbespreking met de nutsbedrijven gehouden    

4. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld    

5. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld    

6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp    

7. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter 

controle 

   

8. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

ingediend ter controle 

   

9. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist    

10. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van 

kopers/winkeliers) 

   

11. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel    

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

13. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte    

14. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd    

15. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel    

B. Voorbereiding    

16. Afspraken gemaakt over benodigde bouwkundige voorzieningen    

17. Wie bewaakt de coördinatie van de sparingen    

18. Vaststellen onderdelen via noodstroom, capaciteit voor gebruiker?    

19. Vaststellen afmetingen wand- en kabelgoten (reservecapaciteit 

aanwezig?) 

   

20. Opgave aansluitwaarden installaties    

21. Wie levert aardingsaansluitpunt    

22. Aansluiting keuken besproken    

23. Is er een werkplan ingediend ter controle    

24. Is het werkplan goedgekeurd    

25. Is het werkplan op de bouw aanwezig    

26. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

 



  CONTROLEPLAN ELEKTRA 70.00 

 

 © 2018 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V.  – Op het gebruik van de controleplannen zijn de 

 Voorwaarden van CBB van toepassing: www.controleplannen.nl/algemenevoorwaarden. 

 telefoon: 026 – 386 86 00   website: www.controleplannen.nl versie 2018-01 

pagina 10 - 10 

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

27. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de 

bouw aanwezig 

   

28. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen 

goedgekeurd 

   

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

bouw aanwezig 

   

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

31. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder 

voorbehoud 

   

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

33. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt    

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

35. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle 

betrokken partijen 

   

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

37. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar    

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

C. Uitvoering    

39. Controle afdichting brandwerende sparingen    

40. Controle waterdichtheid invoerleidingen    

41. Vrije hoogte in parkeergarage gewaarborgd    

42. Kabelgoten en ladders recht en strak gemonteerd    

43. WCD's en schakelaars waterpas gemonteerd    

D. Nacontrole    

44. Garantieverklaringen en onderhoudscontracten aanwezig    

45. Onderhoudsvoorschriften en bedieningsinstructie aanwezig    

46. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden    

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

 

 Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


