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Toelichting NEN 2767

Conditiemeting:

De dakonderdelen worden geinspecteerd en voorzien van een standaard code. Afhankelijk van de 

geconstateerde gebreken wordt vervolgens per onderdeel een onderhoudsconditie berekend met een 

6 puntenschaal, dit is een getal oplopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht).

1 = uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken

2 = Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering

3 = Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar.

4 = Matige conditie Functievervulling van bouw- en instalaltiedelen incidenteel in gevaar.

5 = Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar

6 = Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop

7 = Nader onderzoek nodig Advies van derde partij is mogelijk noodzakelijk

8 = Niet te inspecteren Onderdeel wordt geblokkeerd, is niet veilig te bereiken etc.

Niet aanwezig Onderdeel niet aanwezig

Ernst:

Het belang van het gebrek is de belangrijkste factor binnen het vastleggen van gebreken. Het belang is onder

te verdelen in een 3 tal gebreken,

Geringe gebreken: Geen afbreuk van de functionaliteit, bijvoorbeeld vervuiling.

Serieuze gebreken: Degradatie, zonder de functionaliteit direct aan te tasten, bijvoorbeeld verwering.

Ernstige gebreken: Direct afbreuk van de functionaliteit, bijvoorbeeld ernstige scheurvorming of craquelé.

Omvang:

De omvang van het gebrek betreft de hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert

ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage, van het dakonderdeel

of het volume van het dakonderdeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen.

Omvangscore Percentage Beschrijving

Omvang 1 < 2 % Het gebrek komt incidenteel voor

Omvang 2 2 % tot 10 % Het gebrek komt plaatselijk voor

Omvang 3 10 % tot 30 % Het gebrek komt regelmatig voor

Omvang 4 30 % tot 70 % Het gebrek komt aanzienlijk voor

Omvang 5 ≥ 70 % Het gebrek komt algemeen voor

Notitie: Bij ongelijksoortige meeteenheden (stuks, meter) wordt de hoeveelheid bepaald door een percentage

van de vervangingskosten van het deel waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale

vervangingskosten van het bouw- of installatieonderdeel.

Intensiteit:

De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de degradatiestadia van gebreken in 3 intensiteitscores.

Intensiteitscore Benaming Beschrijving

Intensiteit 1 Laag (beginstadium) Het gebrek is nauwelijks waarneembaar

Intensiteit 2 Midden (gevorderd stadium) Het gebrek is duidelijk waarneembaar

Intensiteit 3 Hoog (eindstadium) Het gebrek is zeer duidelijk waarneembaar; het 

gebrek kan niet of nauwelijks toenemen
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Onderdeel Conditie Ernst Omvang Intensiteit

1 Vervuiling ja nee Score Score Score Score

a) Vervuiling algemeen x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2 Ballastlaag ja nee Score Score Score Score

a) Vervuiling Niet aanwezig

b) Dekking Niet aanwezig

c) Tegels Niet aanwezig

3 Dakbedekking ja nee Score Score Score Score

a) Toplaag x 2 Gering gebrek 1 1

b) Plooien x 2 Gering gebrek 1 1

c) Blazen x 2 Gering gebrek 1 1

d) Craquelé x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

e) Naden / overlappen x 2 Gering gebrek 1 1

f) Krimp x 2 Gering gebrek 1 1

g) Overigen Niet aanwezig

4 Randafwerking ja nee Score Score Score Score

a) Blazen x 2 Gering gebrek 1 1

b) Plooien x 2 Gering gebrek 1 1

c) Craquelé x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

d) Naden / overlappen x 2 Gering gebrek 1 1

e) Kimfixatie x 2 Gering gebrek 1 1

f) Dekstukken / daktrim x 2 Gering gebrek 1 1

g) Overigen Niet aanwezig

5 Opgaand werk ja nee Score Score Score Score

a) Craquelé x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

b) Blazen x 2 Gering gebrek 1 1

c) Naden / overlappen x 2 Gering gebrek 1 1

d) Scheurvorming voetlood Niet aanwezig

e) Los voetlood Niet aanwezig

f) Overigen Niet aanwezig

6 Hwa's/noodoverstorten ja nee Score Score Score Score

a) Losse plakplaat x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

b) Corrosie x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

c) Scheuren x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

d) Overigen Niet aanwezig

7 Doorvoeren ja nee Score Score Score Score

a) Losse plakplaat x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

b) Corrosie x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

c) Scheuren x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

d) Overigen Niet aanwezig
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Type dakbedekking

Aantal dakvlakken

Garantie

PVC

5

nee

Verwachte levensduur

Valbeveiliging aanwezig

Kans op bladval

plus 10 jaar

MOK

minimaal

Inspectie uitgevoerd door

Aanwezig

jul-18

D. Frijlink, K. Smolders, L.Boom, N. Rasyid

Volgende inspectie/onderhoud



8 Lichtkoepels & -straten ja nee Score Score Score Score

a) Veroudering x 2 Gering gebrek 1 1

b) Scheurvorming x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

c) Gaatjes x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

d) Bevestiging x 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

e) Overigen Niet aanwezig

9 Goten ja nee Score Score Score Score

a) Vervuiling Niet aanwezig

b) Overigen Niet aanwezig

10 Veiligheid aanwezig? x n.v.t.

Uitgevoerde werkzaamheden:

► Het dakvlak inclusief alle detailleringen geïnspecteerd en de aanwezige vervuiling afgevoerd.

► Diverse reparaties uitgevoerd ter plaatse van ontluchtingen ivm scheuren.

► Een luchtrooster zat verkeerd om geplaatst. Na overleg op locatie is deze omgerdraaid en tevens afgekit. 

► Ter plaatse van het zetwerk de open naden afgekit.

► Er stonden zandzakken op het dak die dienst doen als ballast. Deze waren gescheurd. Onze monteur heeft nieuwe

zakken geplaatst.

Advies nog uit te voeren werkzaamheden:

► n.v.t.

Opmerkingen:

► Onze monteurs hebben diverse reparaties uitgevoerd ter plaatse van ontluchtingen. Om inwatering te voorkomen

is batuband (loodband) aangebracht, daar waar een scheur zat in de plastic hals. Bij één ontluchting klopte de

maatvoering van de ontluchting naar de PVC kap niet. Hierdoor was een spleet zichtbaar en was er een lekkage.

Dit gebrek is ook duurzaam hersteld met batuband (loodband). Deze ontluchting is geplaatst door derden. In 

verband met garantiebepalingen dienen dergelijke werkzaamheden uitsluitend door de oorspronkelijke  

applicateur uitgevoerd te worden.



Bijlage 1
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Overzichtsfoto Overzichtsfoto

Veilig werken op hoogte Veilig werken op hoogte

Hoek- en randzones vervuild Hoek- en randzones vervuild

Hoek- en randzones vervuild Hoek- en randzones vervuild



Hoek- en randzones gereinigd Hoek- en randzones gereinigd

Hoek- en randzones gereinigd Hoek- en randzones gereinigd

Rooster verkeerd om Rooster gedraaid en afgekit

Open aansluiting Aansluiting afgekit



Zandzakken (ballast) kapot Nieuwe zakken geplaatst

Verkeerde maatvoering Batuband aangebracht

Plastic gescheurd Batuband aangebracht

Plastic gescheurd Batuband aangebracht


