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(47) Dakafwerkingen
(47.0) Algemeen
(47.00)001 Aanbrengen ballastlaag, daktegels
(47.1) Afwerkingen
(47.11)001 Afwerken PVC-dakbedekking
(47.11)002 Aanbrengen dampremmende laag, op plat dak
(47.11)003 Slopen en verwijderen van dakbedekking, plat dak
(47.11)004 Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, losliggend
(47.11)005 Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, mechanisch
bevestigd
(47.11)006 Aanbrengen dakbedekking, bitumineus, volledig
gekleefd / gebrand
(47.11)007 Aanbrengen dakisolatie, PIR, afschotplaat
(47.11)008 Aanbrengen dakisolatie, PIR, vlakke plaat
(47.11)009 Aanbrengen dakisolatie, steenwol, afschotplaat
(47.11)010 Aanbrengen dakisolatie, steenwol, vlakke plaat
(47.11)011 Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, afschotplaat
(47.11)012 Aanbrengen dakisolatie, EPS 100, vlakke plaat
(47.12)001 Aanbrengen dakafwerking, rietgebonden
(47.2) Bekledingen
(47.21)001 Aanbrengen dakbedekking, EPDM, losliggend
(47.21)002 Aanbrengen dakbedekking, PVC, losliggend
(47.21)003 Aanbrengen dakbedekking, EPDM,
mechanisch bevestigd
(47.21)004 Aanbrengen dakbedekking, PVC,
mechanisch bevestigd
(47.22)001 Aanbrengen golfplaat
(47.22)002 Aanbrengen panlat, daktengel en folie
(47.22)003 Aanbrengen dakpan, beton
(47.22)004 Aanbrengen dakpan, keramisch
(47.25)001 Aanbrengen ballastlaag, dakgrind
(47.25)002 Aanbrengen mastiekhoek
(47.25)003 Vervangen daktrim
(90) Terrein
(90.4) Terreinafwerkingen
(90.41)001 Aanbrengen bedrijfsvloerplaat
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De serie
De serie 'Bouwdeelkosten Bouwkundig' en 'Bouwdeelkosten Installaties' bieden actuele kostengegevens van de meest voorkomende
bouw- en installatiedelen in nieuwbouw en renovatiesituaties. De gegevens geven u snel inzicht in het kosteneffect van ontwerp- en uitvoeringsvarianten en de diverse alternatieven. Beide uitgaven zijn een
betrouwbare basis voor het maken van globale kostenramingen en
snelle prijstoetsingen.
Elk jaar worden de gegevens volledig geactualiseerd. Bouwdeelkosten
Bouwkundig en Bouwdeelkosten Installaties vullen elkaar aan en kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Bouwdeelkosten Bouwkundig
Bouwdeelkosten Bouwkundig bevat kostentabellen met eenheidsbedragen van bouwdelen. In de bedragen zijn alle direct aan het onderdeel toe te rekenen kosten opgenomen. Deze directe kosten worden
berekend op basis van de in de praktijk getoetste hoeveelheden, manuren, loonkosten en prijzen van materiaal, materieel en onderaannemers. De totaalbedragen zijn exclusief de niet direct toewijsbare
bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico van de
hoofdaannemer. De kosten van de onderaannemers zijn inclusief al de
aan de hoofdaannemer door te berekenen kosten.
De kostentabellen zijn gerangschikt op hoofdelement. U vindt steeds
per element alle kostentabellen bij elkaar.

Condities
Bij het vaststellen van de kosten is gekozen voor de volgende onderstaande uitgangspunten.
Peildatum
Alle gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op peildatum 1 juli 2019.
BTW
Alle kosten zijn exclusief BTW.
Technische kwaliteit
Alle bouwdelen voldoen aan de op de peildatum geldende technische
en kwalitatieve voorschriften.
Situering
Centrum van het land, de aanvoer van personeel, materiaal en dergelijke binnen een straal van 35 km.
Werkomstandigheden
Het bouwdeel of de daarvoor bestemde plaats is goed bereikbaar voor
het uitvoerend personeel en voor de aan- en afvoer van het materiaal
en materieel. Werkzaamheden worden uitgevoerd tot een hoogte van
2 m, tenzij anders vermeld. Voor andere situaties dienen de kosten
voor steigers, hoogwerkers en dergelijke apart te worden berekend.
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Arbeid
De directe manuren van de aannemer vermenigvuldigd met een gemiddeld uurloon. Voor het uurloon zijn de loonkosten berekend overeenkomstig de functie-indeling van de CAO op basis van een vijfdaagse werkweek en een reiskostenvergoeding voor woon-werkafstand van 35 km.
Uurtarief
In de berekeningen is uitgegaan van het volgende uurtarief, exclusief
AKW:
Functionaris

Uurtarief

Bouwkundige

38,25

Onderaannemers
De kosten van de onderaannemers die in de totaalbedragen zijn verwerkt, zijn inclusief alle door de onderaannemers te berekenen opslagkosten.
Staartkosten
De in de kostentabellen berekende kosten zijn exclusief alle projectgebonden, niet direct toewijsbare staartkosten zoals de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico van de hoofdaannemer.
Voor de staartkosten kan men met een vast opslagpercentage werken.
Dat percentage hangt sterk af van de concrete projectsituatie en van
wat er op dat moment in de praktijk gangbaar is. De kosteninformatie
in de kostenboekjes is echter niet aan één project gerelateerd, maar is
ontwikkeld voor algemene toepassing.

Bouwdeelkosten Bouwkundig 2020
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(16) Funderingsconstructies
(16.1) Voeten en balken
(16.11)001 Storten funderingsstrook, houten
bekisting

Omschrijving
Bekistingschotten van betonplex of steigerdelen, werkvloer 50 mm
beton C12/15, bouwfolie of 8 mm spaanplaat.
Constructiebeton C20/25, milieuklasse XC2. Wapening FeB 500 HWL,
25 kg/m3.
Afmeting in mm

Kosten per m bij werkvloer van

Breedte

Beton

Hoogte

Folie

Spaanplaat

400

150
200
250

39,20
44,80
53,45

34,75
36,20
44,85

38,35
39,80
48,45

500

150
200
250

44,05
50,75
60,55

38,50
40,25
50,05

42,80
45,35
55,10

600

150
200
250

48,90
56,70
67,60

42,30
45,95
56,85

47,20
50,85
61,75

800

200
250

68,65
81,75

55,70
68,85

61,90
75,05

1.000

200
250

80,55
95,95

63,85
80,10

72,95
88,35

1.200

200
250

92,45
110,-

74,30
91,95
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84,102,-

47

(32) Binnenwandopeningen
(32.3) Gevuld met deuren
(32.32)001 Monteren binnendeurkozijn, staal, schuifdeurkozijn

Omschrijving
Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen van sendzimir verzinkt staal.
Voor de wand schuivend heeft een dikte van 1,0 mm, in de wand
schuivend een dikte van 1,5 mm.
Alle onderdelen zijn tijdens de productie afgelakt in de kleur RAL 9010.
Uitgangspunten
De kozijnen worden tijdens de afbouw gemonteerd.
Exclusief:
– deur.
Uitvoering

Afmeting in mm

Kosten per stuk

Deurbreedte

Deurhoogte Muurdikte Tot 6 stuks Vanaf 6 stuks

Voor de wand
schuivend

980 - 1.030

2.300

2.301 2.600

In de wand
schuivend

980 - 1.030

2.100
2.300
2.301 2.600

212

70
100
125
70
100
125

864,896,896,882,896,896,-

763,793,793,780,793,793,-

100
125
100
125
100
125

855,876,855,876,993,1.015,-

756,777,756,777,876,897,-
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