
OPTIONEEL 
 
F. Werkzaamheden ten behoeve van het planmatig onderhoud 
Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het planmatig onderhoud van 
gemeenschappelijke voorzieningen binnen het kader van de door de vergadering vastgestelde 
begroting en binnen de ledenvergadering aangegeven marges. Onder planmatig onderhoud van 
gemeenschappelijke voorzieningen wordt verstaan die onderhoudswerkzaamheden, die voortkomen 
uit periodieke inspecties, welke vooraf zijn omschreven en begroot in het onderhoudsplan. Het 
betreft hier onderhoud, herstel en/of vervanging die op grond van het einde van de technische en/of 
economische levensduur uitvoering behoeft. De activiteiten hebben tot doel het gebouw in zodanige 
goede staat te houden of te brengen, dat het geheel functioneert overeenkomstig de doelstelling van 
de vereniging. 
 
Noodzakelijke,  maar niet begrote grootonderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd na 
overleg met het bestuur. Ingeval van zeer urgente werkzaamheden zal het bestuur zo snel 
mogelijk achteraf geïnformeerd worden.  
 
Indien na uitvoering van de punten 29 tot en met 32 niet tot opdrachtverstrekking wordt 
overgegaan, brengt VT2000 50% van de staffelprijs in rekening. 
 

Hoogte van de aanneemsom Bedrag of % Bedrag opgenomen in MJOP 

< € 25.000,00 op urenbasis tegen een tarief 
van € 91,90 inclusief btw  

Ja, als begeleidingskosten 

€ 25.000,00 - € 100.000,00 6% Ja, als begeleidingskosten 

> € 100.000,00 5% Ja, als begeleidingskosten 

 
 
29.  Het opstellen van een jaarplan. 
 
30.  Het opstellen van een bestek of werkomschrijving. 

 
31.  Het (op basis van het bestek of de werkomschrijving) aanvragen van offertes en het houden 

van een eventueel vooroverleg met de aannemers. 
 

32.  Het beoordelen van de offertes en het opstellen van een advies. Het advies wordt vervolgens 
tijdens de ledenvergadering – na vooroverleg met het bestuur – aan de leden voorgelegd. 
 

33.  Het verstrekken van de opdracht en het houden van een overleg met de gekozen aannemer 
om de planning en uitvoering te bespreken. 
 

34.  Het begeleiden van de werkzaamheden, het informeren van de bewoners en het toezicht 
houden op de uitvoering. 
 

35.  Het opleveren van de werkzaamheden. 
 
36. Het bewaken van de garantie en het afhandelen van de garantiemeldingen. 
 

 


