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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ONDERHOUDSSCHILDERWERK
1. De opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende plaatselijke
verordeningen en de voorschriften van de arbeidsinspectie, met betrekking tot het gebruik en
de samenstelling van klim- en steigermateriaal en verder te gebruiken hulpgereedschap en/of
materialen.
2. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever en DRYWOOD COATINGS B.V. tijdig schriftelijk
ervan in kennis te stellen op welke datum het werk een aanvang neemt, bij gebreke waarvan
Drywood Coatings al haar rechten en weren voorbehoudt ten aanzien van het uitgevoerde
werk.
3. De opdrachtnemer dient gebreken, die tijdens de uitvoering van het werk aan het licht treden
en die voor reparatie in aanmerking komen, onmiddellijk ter kennis van de opdrachtgever te
brengen.
4. Het inschakelen van onderaannemers en/of derden voor de uitvoering van de
bovenomschreven opdracht is niet toegestaan, tenzij door de opdrachtgever hiervoor
schriftelijke ontheffing is verleend.
5. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele schade en aanspraken van derden.
6. De risico's voortvloeiende uit het opgedragen werk zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
7. Stijgingen in loon- en/of materiaalkosten mogen, ook al is anders in de offerte vermeld en
wordt deze van overheidswege toegestaan, niet worden doorberekend, tenzij de uitvoering
van de werkzaamheden buiten de schuld van de opdrachtnemer, tot een volgend jaar worden
uitgesteld. In dat geval zullen de stijgingspercentages van Onderhoud NL worden gehanteerd,
echter alleen voor een periode van uitstel.
8. Aanvangen of stoppen van de werkzaamheden is beiden in overleg met opdrachtgever en
Drywood Coatings met inachtneming van temperatuur, relatieve vochtigheid en dauwpunt.
9. Indien het buitenschilderwerk niet in het betreffende jaar gereed komt wordt de uitvoering
daarvan in het daarop volgende voorjaar hervat met het herstel van eventueel in het
buitenschilderwerk opgetreden gebreken op een in overleg met de opdrachtgever te bepalen
tijdstip.
10. Wijzigingen in de opdracht en meerwerk dienen schriftelijk te worden bevestigd en geven als
dan, na wederzijds akkoord, recht op verrekening.
11. Na mededeling van de opdrachtgever, dat het werk geheel volgens de opdracht (het bestek) is
uitgevoerd, zal het werk door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer
worden opgenomen.
12. Eventuele gebreken zullen ter plaatse op schrift worden gesteld, welk proces-verbaal door
beide partijen wordt ondertekend. Na akkoordbevinding van het herstel van deze gebreken zal
de door de aannemer ingediende nota betaalbaar worden gesteld.
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13. De kwaliteit van de gebruikte producten en de juiste verwerking daarvan zullen door de
opdrachtnemer worden gegarandeerd. Andere (alternatieve) producten dan in onderhavig
verftechnisch advies genoemd, zijn niet toegestaan.
14. Offerte-indiening, inclusief specificatiebladen. Verschillen in aantal m² geven geen recht op
verrekening.
15. Bij extreme kleurkeuze, waardoor dekkingsproblemen ontstaan, dient de opdrachtnemer zulks
zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever. Bij in gebreke blijven kan hij gehouden
worden het geheel over te doen.
16. Bij onbehandeld of kaal hout eerst voorstrijken in de bestaande kleur, alvorens men met de
standaardkleur een aanvang neemt.
17. Indien door de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebreken en/of
onvolkomenheden en/of anderszins aan de te verwerken producten worden geconstateerd,
dient hij hiervan direct de opdrachtgever en DRYWOOD COATINGS B.V. op de hoogte te
brengen. Bij in gebreken blijven hiervan kan de opdrachtnemer verantwoordelijk worden
gehouden ter zake van de hieruit ontstane schade.
18. Verdere voorwaarden, eventueel opgenomen in de standaardoffertes door de opdrachtnemer,
voor zover deze afwijken van eerder genoemde voorwaarden, zijn op het onderhavige werk
niet van toepassing.
19. Van hout vervaardigde buitenkozijnen, -ramen, en –deuren dienen te voldoen aan de eisen
zoals vastgelegd in de KVT (Kwaliteit van Houten Gevelelementen) en de beoordelingsrichtlijn
BRL 0801 (Houten Gevelelementen) en BRL0803 (Houten Buitendeuren).
20. Bij de toepassing van de in dit advies omschreven werkwijzen en systemen dient de verwerker
de nationale wetten en voorschriften betreffende gezondheid, veiligheid en milieu in acht te
nemen.
21. De uitvoerende partij, het schilders- en/of onderhoudsbedrijf, accepteert bij aanvaarding van
de opdrachtverstrekking door opdrachtgever tot uitvoering van het schilderwerk de
onderhavige verftechnische advisering behorend bij het adviesnummer zoals in dit advies is
vermeld, en verplicht zich dienovereenkomstig te handelen. Bij eventuele vragen over de
authenticiteit van dit advies zal de bij Drywood Coatings gedeponeerde uitgave bindend zijn.
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BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING VAN ONDERHOUDSSCHILDERWERK
1. Voordat met het schilderen mag worden begonnen, dient het te schilderen oppervlak schoon,
stof- en vetvrij te worden gemaakt. Dit zal eveneens voor het aanbrengen van een nieuwe
vervolglaag dienen te geschieden.
2. Indien in het bestek sprake is van schilderen, schilderwerk e.d., worden daaronder ook
begrepen al de bewerkingen die volgens het bestek door de schilder-opdrachtnemer dienen te
worden uitgevoerd.
3. Indien in het bestek sprake is van verf, lak e.d. worden daaronder ook begrepen al de
producten die moeten worden verwerkt om de in het bestek genoemde werkzaamheden op
de voorgeschreven wijze tot uitvoering te brengen.
4. Eventuele door de fabrikant gegeven verwerkings- en veiligheidsvoorschriften moeten worden
opgevolgd.
5. De verven, lakken e.d. zullen volgens de gebruikelijke wijze worden aangebracht, één en ander
ter goedkeuring van de opdrachtgever.
6. Er mag geen nieuwe verflaag of laklaag worden aangebracht, alvorens de opdrachtgever de
voorgaande laag heeft goedgekeurd.
7. Voor het aanbrengen van een volgende laag moet de ondergrond, tenzij het pleister-, metselof betonwerk betreft, worden geschuurd.
8. De omkanten van de te behandelen naar buiten draaiende ramen en deuren e.d. behandelen
als buitenwerk.
9. Onder binnenbuitenwerk wordt begrepen de onder-, boven- en/of tussendorpels van alle in de
buitengevels aangebrachte elementen.
10. De schilder-opdrachtnemer dient voorzorgen te nemen ter voorkoming van de
verontreinigingen en beschadiging van alle tot de bouw behorende onderdelen.
11. Voordat met het schilderen een aanvang wordt gemaakt, moeten naamplaatjes,
reclameborden e.d. die op deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen zijn bevestigd zo zulks door de opdrachtgever nodig geacht wordt - worden afgenomen. Voor de eerste
oplevering dienen al deze voorwaarden opnieuw op dezelfde plaats - of op een door de
opdrachtgever aangegeven andere plaats - te worden aangebracht.
12. Beglazingskit niet schilderen. De rubberprofielen e.d. dienen niet te worden geschilderd.
13. Metselwerk, pleisterwerk, beton, cement e.d. ondergronden niet schilderen, voordat deze aan
de oppervlakte voldoende droog en voor zover van toepassing, volledig afgebonden en/of hard
zijn.
14. De opdrachtnemer verklaart bij aanvaarding van de opdracht kennis te hebben genomen van
de technische informatie en de verwerkingsvoorschriften en voorwaarden van de
voorgeschreven producten en kan zich hiermede verenigen en zal ter zake van de uitvoering
hiermede rekening houden.
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15. Bij het schilderen van het buitenwerk moet rekening worden gehouden met de
weersgesteldheid, zodat de kwaliteit van het werk daaronder niet te lijden krijgt. Zie voor de
toelaatbare condities de betreffende productinformatiebladen. Producten altijd minimaal 3 ˚C
boven dauwpunttemperatuur verwerken.
16. Beglazingen dienen conform de geldende (NEN/NPR3577) normen te worden aangebracht met
een duurzaam elastische en hechtende kit.
17. Dilatatievoegen en koppelingen van elementen afkitten met een duurzaam elastische en
hechtende (overschilderbare) kit ter voorkoming van capillaire naden.
18. Bij vervanging van ventilerende glaslatten neuslatten toepassen en deze niet schroeven/nieten
maar lijmen met voldoende afstand tot de dorpel.
19. Uiteraard dient ook het binnenwerk in een intacte staat te verkeren, omdat hiervan een
goede buitenbescherming tevens afhankelijk is.
20. Bouwkundige details zoals plaatsing van houten onderdorpels ter hoogte van het maaiveld
tot +50 mm boven maaiveld, kapotte dichtingen, onvoldoende afwaterend afgeschuind
timmerwerk, onvoldoende afgeronde kanten aan dorpels en stijlen, eventuele lekkages enz.
dienen aangepast te worden voor een duurzaam eindresultaat.
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ALGEMENE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ONDERHOUDSSCHILDERWERK
1.

Alle openstaande verbindingen in het geveltimmerwerk repareren. Zie DRYWOOD VTA blad
001.

2.

Alle scheuren, beschadigingen, gaten, e.d. in het geveltimmerwerk repareren. Zie DRYWOOD
VTA blad 003.

3.

Verrot hout repareren of vervangen. Zie DRYWOOD VTA blad 002.

4.

Alle kopse kanten, naden, kieren en hoekaansluitingen vooraf ruim inschilderen.
Koppelingen in geveltimmerwerk en dilatatievoegen controleren op capillaire naden en
opnieuw afkitten. Zie DRYWOOD VTAb lad 014. Spijkers, schroef- en nietgaatjes plamuren
met DRYWOOD Renofinish (2K epoxy plamuur). Door de V-groeven in deuren een scherpe
schraper halen. De naden bij de uiteinden van de condensprofielen vullen met DRYWOOD
Bloem Oneseal.

5.

Buitendeuren en/of buitenramen inkorten of afschaven: Bij een omtrekspeling van minder
dan 4 mm dient dit tot deze maat te worden gecorrigeerd.

6.

Scherpe kanten van het houtwerk afronden: Zie DRYWOOD VTA blad 004.

7.

Bij barstvorming op ronde kanten deze repareren volgens DRYWOOD VTA blad 004.

8.

Beglazing en herstel van beglazing uitvoeren volgens DRYWOOD VTA blad 005.

9.

Zorgdragen dat het geveltimmerwerk geen vocht kan vasthouden. Hiertoe de kozijnen die
tot het metselwerk afgekit zijn of het kozijn dat aansluitend is op de raamdorpelstenen
vrijmaken, kale hout schuren en ontstoffen, kopse kanten sealen met DRYWOOD Kopse
Sealer, gronden met DRYWOOD Syntéco AS en het verfsysteem opnieuw opzetten.

10. Loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen door middel van afbranden, afföhnen,

schrappen of schuren. Bij intercoatonthechting de losliggende verflaag middels schrappen
en /of (mechanisch) schuren verwijderen tot de goed hechtende laag. Verweerd hout
schuren tot het blanke hout zichtbaar wordt. De intacte verflagen reinigen door middel van
wassen met DRYWOOD Ontvetter Blauw, ammoniahoudend water of St. Marc, goed
naspoelen, laten drogen en terdege schuren en ontstoffen. Beschadigingen bijwerken met
DRYWOOD Renofinish (2K epoxy plamuur), zodat er een strak geheel ontstaat.
11. Plantengroei ruim wegsnoeien.
12. Mos- en algengroei en verweerde plekken in het hout verwijderen met de hiervoor

geëigende materialen, geheel volgens voorschrift van de fabrikant/leverancier.
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13. Zonwering, naambordjes, huisnummers e.d. verwijderen alvorens met het schilderwerk

begonnen wordt. Montage van deze objecten dient zodanig te geschieden dat dit geen
invloed heeft op de prestatie van het schilderwerk.
14. Uitkomende spijkers, schroeven e.d. wegdrevelen of verwijderen. Roestige spijkers,

schroeven e.d. welke niet verwijderd kunnen worden, behandelen met DRYWOOD Syntéco
Loodvrije Menie en vervolgens gronden met DRYWOOD Syntéco AS Primer.
15. Betonreparatie: Scheuren en naden vullen voor de eerste grond- of verflaag. Repareren na

de eerste grond- en verflaag. Bovenzijde van betonwerk repareren. Uitvoeren op advies van
en door een gespecialiseerd bedrijf, in overleg met de directie.
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ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD POSEIDON UV ZG - VTA
305100
Werkwijze:
-

Zie VTA document 401 ALGEMEEN voor aanvang van de werkzaamheden

-

Het geheel reinigen, licht opschuren en ontstoffen
Geheel afwerken met Drywood Poseidon UV ZG in een natte laagdikte van 100 – 120
micron.

Drywood Poseidon UV ZG kan versneld gedroogd en uitgehard worden met lampen van Decorad
(www.decorad.nl). Vraag hiervoor de aparte werkinstructies op bij Drywood Coatings.
Zie voor overige werkzaamheden en bepalingen de volgende Drywood VTA documenten:

201 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

onderhoudsschilderwerk

301 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

onderhoudsschilderwerk

401 ALGEMEEN

onderhoudsschilderwerk

600 ONDERHOUD
De door Drywood Coatings aangegeven verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten
zoals deze zijn verwoord in de productinformatiebladen, dienen in acht genomen te worden. Zie
www.drywood.nl voor de actuele informatiebladen.
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ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD POSEIDON UV GL - VTA
306100
Werkwijze:
-

Zie VTA document 401 ALGEMEEN voor aanvang van de werkzaamheden

-

Het geheel reinigen, licht opschuren en ontstoffen
Geheel afwerken met Drywood Poseidon UV GL in een natte laagdikte van 100 – 120
micron.

Drywood Poseidon UV ZG/GL kan versneld gedroogd en uitgehard worden met lampen van
Decorad (www.decorad.nl). Vraag hiervoor de aparte werkinstructies op bij Drywood Coatings.
Zie voor overige werkzaamheden en bepalingen de volgende Drywood VTA documenten:

201 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

onderhoudsschilderwerk

301 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

onderhoudsschilderwerk

401 ALGEMEEN

onderhoudsschilderwerk

600 ONDERHOUD
De door Drywood Coatings aangegeven verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten
zoals deze zijn verwoord in de productinformatiebladen, dienen in acht genomen te worden. Zie
www.drywood.nl voor de actuele informatiebladen.
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ONDERHOUDSSCHILDERWERK DRYWOOD LAKVERF INDUS - VTA
120000
Werkwijze:
-

Zie VTA document 401 ALGEMEEN voor aanvang van de werkzaamheden

-

Het geheel reinigen, licht opschuren en ontstoffen
Geheel afwerken met Drywood Lakverf Indus in een natte laagdikte van 200 – 250 micron

Bij het verspuiten van Lakverf Indus op grote vlakken: gebruik een nozzle met een brede
spuithoek, spuit in banen gelijklopend aan het profiel van de ondergrond en laat het product
goed drogen voordat het met water belast kan worden. Het maken van een proefvlak is
aanbevolen.
Zie voor overige werkzaamheden en bepalingen de volgende Drywood VTA documenten:

201 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

onderhoudsschilderwerk

301 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING

onderhoudsschilderwerk

401 ALGEMEEN

onderhoudsschilderwerk

600 ONDERHOUD
De door Drywood Coatings aangegeven verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten
zoals deze zijn verwoord in de productinformatiebladen, dienen in acht genomen te worden. Zie
www.drywood.nl voor de actuele informatiebladen.
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ONDERHOUD
Met het volgende stappenplan wordt op een eenvoudige manier het geveltimmerwerk in
optimale conditie gehouden.
1. Regelmatig (minimaal jaarlijks) reinigen van vuilaanhechting, inspecteren op gebreken
en deze verhelpen
Afhankelijk van de situering van uw woning (aan een drukke straat, in een bosrijke omgeving, bij
een industriegebied, aan de kust of op hoogte) slaat vuil uit de lucht op uw woning neer.
Regelmatig reinigen van het glas inclusief de kozijnen, ramen en deuren zorgt voor een schoon
en glanzend oppervlak. Gebruik ruim water met een pH neutraal reinigingsmiddel en was na met
water. Gebruik geen scherpe materialen bij het reinigen.
Onzichtbare microscheurtjes kunnen vervolgens bijgewerkt worden door de kozijnen, ramen en
deuren met DRYWOOD OptiProtect te behandelen. Deze behandeling zorgt ook voor langer
kleur- en glansbehoud. Kleine gebreken in het verfsysteem zoals mechanische beschadigingen,
barstvorming etcetera direct bijwerken zodat de ondergrond beschermd blijft. Ook het kitwerk
inspecteren op gebreken om te voorkomen dat er lekkage ontstaat.
2. Weersbelaste plaatsen tussentijds onderhouden
De ligging van de woning (noord-zuid), de gebruikte details (overstekken, afdak of
gevelelementen buiten de gevellijn) en de gebruikte kleur bepalen of de kozijnen, ramen en
deuren door het weer in meer of mindere mate belast worden. Vooral op liggende delen is als
eerste de invloed van het weer te zien zoals glansverlies. Ook zullen daar eventuele gebreken
vanuit de ondergrond eerder zichtbaar kunnen worden. Dit is afhankelijk van de gekozen
ondergrond. Het tussentijds onderhouden van deze plaatsen zorgt er voor dat de uitstraling van
de woning gelijk blijkft en de ondergrond optimaal beschermd blijft.
3. Onderhoud
Onderhoud is afhankelijk van de voorgaande factoren (de situering en de ligging van de woning,
de gebruikte details, de grootte van overstekken, kleur en ondergrond) en het gebruikte
verfsysteem. Aanbevolen is om ramen,deuren en kozijnen vanaf de fabriek afgelakt en beglaasd
in de woning te monteren. De gevelelementen zijn dan namelijk industrieel en onder
geconditioneerde omstandigheden gemaakt. Onderhoudsintervallen kunnen daardoor oplopen
naar 15 jaar.
Voor onderhoud en tussentijds onderhoud kunnen in de regel de onderhoudsvoorschriften van
de NBvT (www.nbvt.nl), SGT (www.sgtonline.nl) of GND (www.gnd.nl) gevolgd worden.
Voor een advies met betrekking tot onderhoudsschilderwerk: neem vrijblijvend contact op met
Drywood Coatings of kijk op www.drywood.nl voor advies met betrekking tot onderhoud – zie
hiervoor de downloadbare informatie bij het toegepaste product. Voor onderhoud zijn dezelfde
producten geschikt als waarmee is geschilderd op de bouw (zie VTA Concept I, Concept II en
Concept III en IV).
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Bewerking off white kleuren

In het 1ste jaar

In het 2e jaar

In het 3e jaar

In het 4e jaar

In het 5e jaar

In het 6e jaar

In het 7e jaar

In het 8ste jaar

In het 9e jaar

In het 10e jaar

In het 11e jaar

In het 12e jaar

In het 13e jaar

In het 14e jaar

In het 15e jaar

ONDERHOUDSSCHEMA

Reinigen van het oppervlak. Inspectie op gebreken en deze
zo nodig bijwerken.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Het geheel schoonborstelen, ontvetten met
ammoniakhoudend water en schuren en minimaal éénmaal
dekkend overschilderen met een droge laagdikte van 35-40
μm met Drywood Poseidon UV ZG of GL.

*
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GARANTIEVERKLARING DRYWOOD SYSTEEM onderhoudsschilderwerk
Wij bieden ten opzichte van onze afnemers voor de duur van 10 jaar bij dekkend schilderwerk,
gerekend vanaf de datum van de oplevering (rekening houdend met een gebruikelijke opslag van
DRYWOOD producten van ten hoogste 12 maanden) garantie, wanneer de volgende
voorwaarden in acht genomen worden.





Opvolgen van de voorschriften van de aanbestedingsbescheiden (bestek) in
samenwerking met een toepassingstechnicus van DRYWOOD COATINGS B.V.
Begeleiding van het schilderwerk tijdens de uitvoering door DRYWOOD COATINGS B.V.
Tussentijdse inspectie door DRYWOOD COATINGS B.V.
Ter plaatse meten van de laagdikte door DRYWOOD COATINGS B.V.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, garandeert DRYWOOD COATINGS B.V. dat het
DRYWOOD SYSTEEM een veilige bescherming van de ondergrond tegen invloeden van buitenaf
(met uitzondering van mechanische en chemische invloeden) biedt.
Indien er onverhoopt toch een rechtmatige reden tot reclamatie op het schilderwerk mocht
bestaan, vergoeden wij bij dekkend schilderwerk de aankoopprijs van de verf en originele
applicatiekosten (uitgezonderd bereikbaarheidskosten etcetera) geheel of ten dele, afhankelijk
van het tijdstip, waarop de gebreken optreden:
binnen het eerste jaar na oplevering
binnen het tweede jaar na oplevering
binnen het derde jaar na oplevering
binnen het vierde jaar na oplevering
binnen het vijfde jaar na oplevering
binnen het zesde jaar na oplevering
binnen het zevende jaar na oplevering
binnen het achtste jaar na oplevering
binnen het negende jaar na oplevering
binnen het tiende jaar na oplevering

100 %
85 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
5%

Alle verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.
Van deze garantie zijn uitgezonderd:






schade ten gevolge van verborgen gebreken in de ondergrond
schade ten gevolge van bouwtechnische oorzaken, zoals scheuren, vochtophoping, lekkages,
enz.
schade ten gevolge van bouwvertragingen
schade ten gevolge van mechanische oorzaken, natuurrampen, brand, vandalisme, enz.
schade ten gevolge van onvoorziene factoren.

Voorwaarde voor deze garantie is, dat men zich exact aan de voorschriften van de technische
informatiebladen voor de toepassing van DRYWOOD producten houdt.
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De verjaring van de garantieaanspraken begint met het ontdekken van het gebrek binnen de 10jarige garantieperiode en eindigt 6 maanden daarna. Dit geldt ook met betrekking tot de hoogte
van het te vergoeden bedrag.
Voor het overige gelden onze uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden als vastgelegd in de
15e uitgave van de V.V.V.F. (Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten).
Onze garanties gaan uit van verwering door volledige blootstelling in een mild inlands Europees klimaat op de zuidwest oriëntatie
van timmerwerk dat minimaal 10 cm binnen de lijn van de gevel is gesitueerd. Blootstelling aan andere klimaten zoals
kuststreken, gebergte of industriegebieden of montage van het timmerwerk meer aan de buitenzijde van de gevellijn zal de
weergegeven garanties doen verminderen. Langere garanties kunnen gegeven worden op plekken die minder aan het weer
worden blootgesteld zoals de noordoost zijde, situering onder het dak of plaatsing van het geveltimmerwerk meer dan 15 cm
binnen de gevellijn.

Drywood Coatings B.V.

H. ter Kuilestraat 181 ● NL-7547 SK ENSCHEDE ● Postbus 3954 ● NL-7500 DZ ENSCHEDE
T: +31 (0)53 433 4422 ● F: +31 (0)53 430 6832 ● E: info@drywood.nl ● W: www.drywood.nl
KvK 06043784
6647 VTA kunsstofpaneel unipanel heering kunststof profielen dedemsvaart

29 oktober 2014

