DAKWERKZAAMHEDEN

Naam leverancier:

Maarseveen Dakwerken

Contactpersoon leverancier:

De heer Rick Maarseveen

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Dakwerkzaamheden

10 jaar garantie (indien er herstelwerkzaamheden
door derden worden uitgevoerd, vervalt te
garantie)

Uitgevoerde werkzaamheden







Leveren en aanbrengen van 160M2, IKO base P14, 3mm, aangebracht volgens de brandmethode.
Het inwerken van een waterkering, totaal 24M1.
Het waterdicht inwerken van een toetredingskoepel naar dakvlak, totaal 2 stuks.
Leveren en aanbrengen van een laag VB 470 K24, op het bestaande bovendak.
Het waterdicht inwerken van diverse ontluchtingskappen en lichtkoepels.
Dakbedekking t.b.v. het bovendak, incl. zinken afdekkappen.

Hof van Zaenden 69 . 1508 XD Zaandam . Tel. 075 622 3804 . Mobiel 06 24 652 791
IBAN: NL67INGB0005261258 . BIC: INGBNL2A . K.v.K. nr. 34386182 . B.T.W. nr. 8221.87.917.B01

DAKWERKZAAMHEDEN
Naam leverancier:

Sikkes Support

Contactpersoon leverancier:

De heer Jeroen Sikkes

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Dakwerkzaamheden

10 jaar garantie (indien er herstelwerkzaamheden
door derden worden uitgevoerd, vervalt te
garantie)

Uitgevoerde werkzaamheden








Patio’s voorzien van dakbedekking en loodwerk.
Dakbedekking aanbrengen balkons, totaal 30M2.
Leveren en plaatsen van 3 stuks afvoeren incl. aansluiten op het riool.
Achterdak voorzien van mos-sedum, totaal 90M2.
5 stuks dakkappellen voorzien van een laag VK 470 K2 dakbedekking.
5 stuks dakkappellen voorzijde lichtkoepels waterdicht inwerken.
Leveren en plaatsen van een nieuwe afvoerbuis, incl. beugels, bochten, vergaarbakken en
muurpennen, totaal 30,5 meter.
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ELEKTRA- EN LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN
Naam leverancier:

Knook Totaaltechniek B.V.

Contactpersoon leverancier:

De heer Bert Knook / De heer Ton Knook

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

180042

Trendzet Bouw B.V. verklaart hiermee ten overstaan van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger dat hij
alle gebreken, welke vanaf het gereed komen van hieronder genoemde onderdelen tot aan de oplevering en
in aansluiting daarop garantie gedurende een periode van:
Centrale verwarming

2 jaar garantie

Elektrische installaties

2 jaar garantie

Gasinstallatie

2 jaar garantie

Hemelwaterafvoeren en binnenriolering

2 jaar garantie

Sanitair

2 jaar garantie

Ventilatie

2 jaar garantie

Waterinstallatie

2 jaar garantie

Hij verbindt, voor zijn rekening komende gebreken welke kennelijk te wijten zijn aan minder goede
hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op de eerste aanzegging door of namens de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen ten genoegen van de directie.
Hierbij verklaart Trendzet Bouw B.V. dat de aangelegde installaties volgens geldende voorschriften zijn
geïnstalleerd en veilig zijn voor gebruik.
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GLAS
Naam leverancier:

HGI Glas

Contactpersoon leverancier:

De heer Anton Bos

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren en plaatsen van nieuw glas

5 jaar fabrieksgarantie

1.1 De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse
wetgeving worden gesteld; Deze garantie is beperkt tot: zaken die door gebruiker zijn geleverd; zaken
die zijn geplaatst volgens de NEN-normen; productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van
slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling,
onderhoud en opslag; leveringen aan wederpartij binnen de EU; vervanging van de zaak; 5 jaar na
levering in geval van standaard blank isolatieglas, tenzij anders is overeengekomen; de fabrieksgarantie,
tenzij anders is overeengekomen;
1.2 Deze garantie vervalt: bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een opdrachtgever of een
derde aan of van het geleverde; bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
1.3 Buiten de garantie valt isolatieglas: waarvan de eenheden zijn voorzien van ingebouwde objecten;
waarvan de eenheden zijn samengesteld uit glas van ≤ 3 mm; indien de breedte van de spouw dunner
minder dan 6 mm is; waarvan 1 of meer bladen bestaat uit figuur- of draadglas; dat niet verticaal
geplaatst is; voor industrieel gebruik; voor zwembaden; voor rollend materiaal; In prijs gereduceerde
zaken vallen buiten de garantie;
1.4 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten
overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. Van garantie is
uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van thermische oorzaken, d.w.z. breuk als
gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, verwarming van de eenheid.
Herplaatsingvergoeding is altijd uitgesloten van garantiebepalingen.
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KEUKENWERKZAAMHEDEN
Naam leverancier:

Keukenhuysch

Contactpersoon leverancier:

De heer Zola Balogun

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Keuken

5 jaar garantie

Keukenapparatuur

5 jaar garantie

Uitgevoerde werkzaamheden
 Leveren en plaatsen van nieuwe keuken, incl. composieten werkblad met spatrant, voorzien van het
onderstaande apparatuur:
o
o
o
o
o
o
o

kookplaat 5 pits de luxe
magnetron
afzuigkap
koel/vriescombinatie
vaatwasser
1 dubbele spoelbak.
Quooker heteluchtkraan.
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KOZIJNEN
Naam leverancier:

Hoogland Kozijnen

Contactpersoon leverancier:

De heer Rene Berkhout

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

170496

Hierbij ontvangt u het garantieoverzicht van de producten waarbij de fabrieksgarantie van Hoogland
Kozijnen en algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.
Beglazing

10 jaar garantie

Binnenkozijnen

6 jaar garantie

Buitendeuren

6 jaar garantie

Buitenkozijnen

10 jaar garantie

Hang- en sluitwerk

1 jaar garantie

Roosters

1 jaar garantie

Datum ingang garantie is de opleverdatum, echter de maximale termijn van de garantie is leverdatum + 3
maanden en de termijnen zoals hierboven gesteld.
De toekenning / acceptatie van een garantie claim kan alleen worden beoordeeld door Hoogland Kozijnen.
Indien een klacht ongegrond is, kunnen de gemaakte kosten worden verhaald bij de klachtmelder. Tevens
dienen alle facturen voldaan te zijn indien met aanspraak wil maken op onze garantie.
Verklaring Inbraakwerendheid klasse 2
Al onze kozijnen zijn uitgevoerd en voorzien van hang- en sluitwerk met minimaal SKG** classificatie.
Deze norm wordt bepaald door de SKH publicatie 98-08 welke de NEN 5096 in uitvoering brengt.
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KOZIJNEN (VERVOLG)
Onderhouds en schoonmaakadvies:
Onderhoudsadviestabel I
Afhankelijk van de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Indicatief
kan onderstaand schema aangehouden worden. Bepalend is het verftechnisch onderhoudsadvies van de
fabrikant/leverancier van de eindafwerking.
Lichte kleuren dekkend (2)

Donkere kleuren dekkend (2)

Onderhoud

Onderhoud

Klasse I = gunstig

Klasse I = gunstig

Klasse II = normaal (1)

Klasse II = normaal (1)

Transparant (3)

1
2

C

*

3

C

*

**

4

*

C

*

**

**

5
6

C

C

*

7

**

*

**

C

*

8
9

C

**

**

10

*

C

*

*

Beschadigde + liggende delen bijwerken

**

Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen

C

Controle / inspectie, indien nodig beschadigingen bijwerken

(1)

Klasse II: afhankelijk van de gevelbelasting in te delen bij “lichte” of “donkere” kleuren voor
beoordeling “lichte” of “donkere” kleur, zie als bijgevoegde tabel I

(2)

Dekkende verfsystemen kunnen worden toegepast op naald- en loofhoutsoorten klasse B en klasse A

(3)

Transparante filmvormende systemen mogen niet op alle houtsoorten worden toegepast (zie KVT
katern 31)
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KOZIJNEN (VERVOLG)
Onderhouds en schoonmaakadvies (vervolg):
Zie onder vermelde RAL-nummerlijst voor niet aanbevolen donkere verfkleuren:
Rood

RAL 3005, 3007

Rood-Blauw

RAL 4004, 4007

Blauw

RAL 5003, 5004, 5008, 5011, 5013, 5020

Groen

RAL 6006, 6007, 6008, 6009, 6012, 6014, 6015, 6022

Grijs

RAL 7009, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026

Bruin

RAL 8017, 8022

Zwart

RAL 9004, 9005, 9011, 9017

Afhankelijk van de expositie-omstandigheden, de kleur en een dekkende of transparante afwerking moet
periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Bepalend is het verftechnisch onderhoudsadvies van de
fabrikant / leverancier van de eindafwerking. Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk moet
ook binnenschilderwerk bij het onderhoud worden betrokken.
Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden ook het houtwerk meenemen. Gebruik
geen schuur- of schoonmaakmiddelen of chloor, maar “normale” in het huis gebruikelijke
reinigingsmiddelen. Bij het constateren van beschadigingen en/of gebreken dienen direct (eventueel
tijdelijke) passende maatregelen genomen te worden.
De ventilatieruime tussen neuslatten en dorpel afdekkers dienen periodiek te worden schoongemaakt.
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KOZIJNEN (VERVOLG)
Overige onderhoudsadviezen:
Tijdens onderhoudswerkzaamheden dient zorg te worden gedragen voor de bescherming van de
dichtingsmiddelen. Beoordeling van de dichtingsmiddelen dienen te geschieden aan de hand van door de
fabrikant / leverancier aangegeven criteria. Indicatie van de levensduur van, aan het buitenklimaat
blootgestelde, dichtingsmiddelen mits onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant zijn:
Kitten

Circa 10 tot 15 jaar

Rubbers

Circa 25 jaar

Schuimbanden

Circa 10 tot 20 jaar

Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen. Een gootje waarin water blijft staan is funest. Bij open naden
tussen glas en kit en eventuele naadjes tussen kozijnonderdelen (dorpels en stijlen of glaslat en kozijn) de
kitvoegen verwijderen en opnieuw aanbrengen / dichtzetten met een polysulfide- of polyurethaankit of
gelijkwaardig met KOMO certificaat volgens BRL 2803 klasse V3, V4 of V5.
Sloten, deurkrukken, schilden, tochtprofielen, rubbers, aluminium profielen en scharnieren niet
meeschilderen.
De randen van aangebrachte brievenbussen dienen nauwkeurig te worden gecontroleerd op leksporen en
dergelijke. Bij lekkage dient deze te worden gedemonteerd en zekerheidshalve voor het aanbrengen,
voorzien te worden van een randje van de eerder genoemde kit.
Voorts moet het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren worden gecontroleerd en
onderhouden worden overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften van de hang- en sluitwerk fabrikant /
leverancier.
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KOZIJNEN (VERVOLG)
Overige onderhoudsadviezen:
De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn doorgaans na te stellen. Bij haperingen, minder soepel sluiten
of klemmen de sluitingen of sluitkommen opnieuw afstellen. Geef alle scharnieren, draaipunten, raam- en
deursluitingen, sloten en dergelijke, elk jaar een druppeltje zuurvrije olie voor gesmeerd draaien en sluiten.
Draait de sleutel zwaar, dan is een beetje grafiet meestal voldoende (geen olie in de cilinder ofwel het
sleutelgat). Bij meerpuntsraam- en deursluitingen de “haken” inspuiten met een Teflonspray (beslist geen
siliconenspray gebruiken).
Vervanging van droge dichtingsrubbers of profielen (met KOMO certificaat volgens BRL 0809 en volgens NEN
5656), hang- of sluitwerk, glas of brievenbus dient volgens de voorschriften van de betreffende leverancier,
met inachtneming van de hiervoor genoemde adviezen en meestal door een vakman plaats te vinden.
De veiligheids- en onderhoudsinstructies van de leveranciers van elektronische sluitingen of andere
veiligheidsvoorzieningen (deurdrangers etc.) dienen te worden opgevolgd.
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LIFTWERKZAAMHEDEN
Naam leverancier:

Orona The Netherlands B.V.

Contactpersoon leverancier:

De heer Mario van der Wielen / De heer Hans Boekraad

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren en plaatsen van een nieuwe lift

1 jaar garantie (bij normaal gebruik)
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POSTKASTEN
Naam leverancier:

Wijngo Holland B.V.

Contactpersoon leverancier:

De heer Arno Pauw

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren en plaatsen van een nieuwe postkast

2 jaar garantie

Unit 01 Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde
Postkast type inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde.
Afmeting: 885mm x 1.050mm x 385mm (frontplaat 1070x1100, gebortseld RVS 316)
Overzicht materialen
Aantal

Code

Omschrijving

Kleur

1X

FRONT

Frontplaat geborsteld RVS 316 (1070x1100, 10 sleuven)

Geborsteld

10x

KLEP

Brievenklep type: W aluminium, blank geanodiseerd (kunststof
inwerpvenster Antraciet)

Blank

10x

MOWL

Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde,
gepoedercoat zincor

RAL

1x

BDF

Belpaneel deur, gepoedercoat zincor

RAL

1x

BF

Belpaneel frame (590x700x385), gepoedercoat zincor

RAL

Overzicht accessoires
Aantal

Code

Omschrijving

10x

9007

Gegraveerde RVS nummerplaatjes (A)

10x

JA

Set reclame plaatjes

10x

T24X

Zwarte kunststof naamplaathouder met verborgen bevestiging

10x

T35

Graveren nummer in aluminium briefklep 16mm hoogte

1x

S00

Sparing: a.u.b. maat sparing doorgeven

27x

T22X

Gegraveerde zwarte kunststof nummer / naamplaathouder met verborgen bevestiging

27x

T25Z

Blanco zwart resopal naamplaatje

27x

T40

Beldrukker RVS mat IP65
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POSTKASTEN (VERVOLG)
Unit 01 Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde
Postkast type inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde.
Afmeting: 885mm x 1.050mm x 385mm (frontplaat 1180x1100, gebortseld RVS 316)
Overzicht materialen
Aantal

Code

Omschrijving

Kleur

1X

FRONT

Frontplaat geborsteld RVS 316 (1180x1100, 17 sleuven)

Geborsteld

17x

KLEP

Brievenklep type: W aluminium, blank geanodiseerd (kunststof
inwerpvenster Antraciet)

Blank

17x

MOWL

Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde,
gepoedercoat zincor

RAL

1x

MOL

Vulkast: inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde,
gepoedercoat zincor

RAL

Overzicht accessoires
Aantal

Code

Omschrijving

17x

9007

Gegraveerde RVS nummerplaatjes (A)

17x

JA

Set reclame plaatjes

17x

T24X

Zwarte kunststof naamplaathouder met verborgen bevestiging

17x

T35

Graveren nummer in aluminium briefklep 16mm hoogte

LET OP: Bij gekoppelde postkasten kunnen verschillen ontstaan in maatvoering tot 0,2mm per koppeling.
Onderhoud
Onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op aanvraag en via onze website.
Het is belangrijk dat de RVS geborstelde kasten, frontplaten en /of onderdelen regelmatig met Interflon Dry
RVS-Cleaner of 3M RVS-Cleaner behandeld worden.
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SCHILDERWERKZAAMHEDEN
Naam leverancier:

Schildersbedrijf D. Maas

Contactpersoon leverancier:

De heer Dave Maas

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Schilderwerkzaamheden (binnen)

Geen garantie

Schilderwerkzaamheden (buiten)

1 jaar garantie

Uitgevoerde werkzaamheden binnenzijde
 Het dekkend sausen van de plafonds in 28 appartementen.
 Het dekkend sausen van de wanden in 28 appartementen.
 Het licht schuren van de binnen deurkozijnen, binnen deuren, plinten, gevel kozijnen aan de binnen
en buitenkant, berging deuren en kozijnen, gootlijst buiten, dakkapellen binnen en buiten.
 Het plamuren van alle schroefgaten en scheuren in de boven genoemde onderdelen.
 Het bij vlekken van de plamuur plekken zowel binnen als buiten.
 Het afschilderen van de boven genoemde onderdelen in zijdeglans in een nader te bepalen kleur.
 Het sausen en schilderen van het trappenhuis.
Uitgevoerde werkzaamheden buitenzijde
 Het lichtschuren van de binnen deurkozijnen, binnen deuren, plinten, gevelkozijnen aan de binnenen buitenkant, berging deuren en kozijnen, gootlijst buiten, dakkapellen binnen en buiten.
 Het plamuren van alle schroefgaten en scheuren in de boven genoemde onderdelen.
 Het bij vlekken van de plamuurplekken zowel binnen als buiten.
 Het afschilderen van de bovengenoemde onderdelen in zijdeglans in een nader te bepalen kleur.
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VLOEREN
Naam leverancier:

Plinten en Profielen Centrale (leverancier)

Contactpersoon leverancier:

De heer Simon Kraaijveld

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren van een nieuwe visgraatvloer

5 jaar garantie

Ingesloten
 Houtvochtgehalte dient tussen de 45% - 65% te zitten (optimaal 55%), indien dit niet het geval is
vervalt de garantie.
 Productiefouten; passende precisie, het loskomen van de toplaag.
Uitgesloten:
 Onjuist gebruik van het parket zoals b.v. installatie op ongeschikt of ondergronden die te vochtig zijn,
overmatige klimatologische omstandigheden, verkeerde reiniging en zorg, evenals onjuiste installatie
van het parket.
 Transport- of opslagschade.
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VLOEREN (VERVOLG)
Naam leverancier:

Daniel Loots Stofferingen (vloerenlegger 01)

Contactpersoon leverancier:

De heer Dennis Loots

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Plaatsen van de nieuwe visgraatvloer

1 jaar garantie

Uitgezonderd van garantie
 Indien er geen luchtbevochtiger in de woning aanwezig is, vervalt de garantie.
 Indien de vloerverwarming aangezet word, dient dit gefaseerd te gebeuren, temperatuur van de
vloerverwarming mag maximaal tussen de 35-40 graden zijn.

Naam leverancier:

Zandvliet Flooring (vloerenlegger 02)

Contactpersoon leverancier:

De heer Dennis Zandvliet

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Plaatsen van de nieuwe visgraatvloer

1 jaar garantie

Uitgezonderd van garantie
 Indien er geen luchtbevochtiger in de woning aanwezig is, vervalt de garantie.
 Indien de vloerverwarming aangezet word, dient dit gefaseerd te gebeuren, temperatuur van de
vloerverwarming mag maximaal tussen de 35-40 graden zijn.

Hof van Zaenden 69 . 1508 XD Zaandam . Tel. 075 622 3804 . Mobiel 06 24 652 791
IBAN: NL67INGB0005261258 . BIC: INGBNL2A . K.v.K. nr. 34386182 . B.T.W. nr. 8221.87.917.B01

VLOERVERWARMING
Naam leverancier:

Magnum Heating

Contactpersoon leverancier:

De heer Bas Burger

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

BB / C17078-02

Leveren en plaatsen van vloerverwarming

Levenslange garantie, indien aangemeld door de bewoner
(zie website)

Thermostaat

2 jaar garantie (zie website)

Hof van Zaenden 69 . 1508 XD Zaandam . Tel. 075 622 3804 . Mobiel 06 24 652 791
IBAN: NL67INGB0005261258 . BIC: INGBNL2A . K.v.K. nr. 34386182 . B.T.W. nr. 8221.87.917.B01

OVERIGE ONDERDELEN
Naam leverancier:

Kitmaster

Contactpersoon leverancier:

De heer Yassin

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Kitwerkzaamheden badkamer, toilet en keuken

1 jaar garantie

Naam leverancier:

Sanibell

Contactpersoon leverancier:

De heer Rens de Jong

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren van een nieuw badkamermeubel

2 jaar garantie

Naam leverancier:

Technische Unie

Contactpersoon leverancier:

De heer Patrick Bijl

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren van nieuw badkamer/toilet garnituur

1 jaar fabrieksgarantie, mits normaal gebruik

Naam leverancier:

Tece Nederland

Contactpersoon leverancier:

De heer Raymond Veenstra

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren van het inbouwreservoir t.b.v. toilet

2 jaar garantie
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OVERIGE ONDERDELEN (VERVOLG)
Naam leverancier:

Vomaro Steel Applications

Contactpersoon leverancier:

De heer Vincent van Oosterhout

Project:

Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam

Projectnummer:

-

Leveren en plaatsen van stalen pui t.b.v. entree

2 jaar garantie (Europees bepaald)
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