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BEVINDINGEN / AANBEVELINGEN
Bedrijf werkt veel met onderhoudscontracten hetgeen een goede continuïteit geeft.
Het onderhanden werk betreft ook een dergelijk project. Een voormalig pakhuis wat
is omgebouwd naar appartementen, wordt geschilderd. Betreft houtwerken,
muurwerken en metaalwerken. Een deel van de gevelelementen bestaat uit
aluminium. Deze onderdelen zijn schoongemaakt en in de wax gezet.
Het werk is verder voor een groot deel gereed. Een klein deel van de houtwerken
staat overgegrond. Op moment van de controle wordt er afgeschilderd.
Het werk wat bij de beoordeling is betrokken maakt een prima indruk. Er is sprake
van esthetisch en technisch hoogwaardig schilderwerk.
De juiste materialen en gereedschappen worden gebruikt.
Het werk wordt uitgevoerd op basis van een meerjarige overeenkomst.
Deze overeenkomst is als een offerte beoordeeld.
Wij bevelen aan het gebruik van het OnderhoudNl Garantie logo.
Tevens bevelen wij aan het gebruik van het KTO.

Deze procesbeoordeling is uitgevoerd in opdracht van Stichting Erkenningsregelingen voor het
Afwerkingsbedrijf (handelend onder de naam OnderhoudNL garantie) door Overvoorde & Van Tilborg, Waalwijk.
OnderhoudNL Garantie – tel: 0182 57.16.60 – e-mail: info@onderhoudnlgarantie.nl
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PROCESBEOORDELING BINNENSCHILDERWERK

Offerte

ja

nee

opmerking

ja

nee

opmerking

ja

nee

opmerking

aanwezig
voorzien van dagtekening
omschrijving werkzaamheden en materialen
vermelding betalingswijze
algemene voorwaarden
gebruik OnderhoudNL Garantie-logo
gebruik KTO

Beoordeling materialen

zijn de producten uit de offerte aanwezig
zijn de juiste schoonmaakmiddelen aanwezig
zijn de juiste schuurmiddelen aanwezig

Verwerkingscondities

omgevingstemperatuur minimaal 5°C
oppervlaktetemperatuur minimaal 5°C
relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%
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Schilderwerk op houten ondergronden

ja

nee

opmerking

voorbehandelingen (fohnen, afbijten)
hout zwart gebrand
schraperslagen aanwezig
verflagen volledig verwijderd
ondergrond nagewassen na afbijten
opgezuiverd en machinaal geschuurd
plaatselijk geschrapt en goed geschuurd
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd
juiste korrel schuurpapier/middel
gronden/plamuren
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte
plaatselijk plamuren goed uitgevoerd
plamuren goed uitgevoerd
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte
tintverschillen grond en overgrondverf
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwerkvoldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
warren en spijkergaten goed uitgestopt
afschilderen
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt
afschilderen in voldoende verflaagdikte
verf voldoende gedekt
omkanten deuren geschilderd
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwek voldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
hinderlijke zakkers aanwezig
heilige dagen aanwezig
aanzetten of rollerbanen zichtbaar
overmatige kwaststrepen/onvoldoende vloeiing
Egaal uiterlijk
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Schilderwerk op steenachtige ondergronden

ja

nee

opmerking

voorbehandelingen
scheuren goed hersteld
defecte verflagen goed verwijderd
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar
intacte lagen goed gereinigd
impregneren/schilderen
(plaatselijk) impregneren/voorstrijken voldoet
(plaatselijk) schilderen voldoet
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwerkvoldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
afschilderen
afschilderen in voldoende verflaagdikte
verf voldoende gedekt
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwek voldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
hinderlijke zakkers
heilige dagen aanwezig
hinderlijke baanvorming zichtbaar
sterke blaasvorming aanwezig
overmatige rolstructuur zichtbaar
ongelijkmatige structuur bij structuurafwerking
bont uiterlijk
wandafwerking
ondergrond voldoende voorbereid
juiste lijmsoort toegepast
behang of glasweefsel niet strak
naden sluiten onvoldoende aan (stoten)
strakke hoekafwerking
strakke afwerking langs plint en plafond
blazen en oneffenheden zichtbaar
lijmresten aanwezig
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PROCESBEOORDELING BUITENSCHILDERWERK

Offerte

ja

nee

aanwezig
voorzien van dagtekening
omschrijving werkzaamheden en materialen
vermelding betalingswijze
algemene voorwaarden
gebruik OnderhoudNL Garantie-logo
gebruik KTO

Beoordeling materialen

opmerking

Betreft contract

ja

nee

opmerking

ja

nee

opmerking

zijn de producten uit de offerte aanwezig
zijn de juiste schoonmaakmiddelen aanwezig
zijn de juiste schuurmiddelen aanwezig

Verwerkingscondities

omgevingstemperatuur minimaal 5°C
oppervlaktetemperatuur minimaal 5°C
relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%
oppervlaktetemperatuur 3°C boven dauwpunt
houtvochtgehalte bij reparatie maximaal 18%
houtvochtgehalte bij schilderen maximaal 21%
worden bovenstaande metingen uitgevoerd
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Houtherstel

ja

nee

opmerking

houtherstel (deelvervanging)
verf rond aantasting voldoende verwijderd
aangetast en verkleurd hout volledig verwijderd
houtvochtgehalte maximaal 18%
houtkwaliteit goed
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer
reparatie voldoende strak uitgevoerd
houtherstel (epoxy reparatie)
verf rond aantasting voldoende verwijderd
aangetast en verkleurd hout voldoende weggefreesd
houtvochtgehalte maximaal 18%
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer
reparatiemassa goed gemengd
reparatie voldoende strak uitgevoerd
reparatiemassa niet op metselwerk/verflagen
dichten scheuren (m.b.v. epoxy)
scheur voldoende uitgefreesd
houtvochtgehalte maximaal 18%
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer
reparatiemassa goed gemengd
voldoende strak uitgevoerd
dichten verbindingen (epoxy of kit)
gefreesd in stijl (4 mm breed en 6 mm diep)
houtvochtgehalte maximaal 18%
kopse hout voorbehandeld met impregneer
epoxymassa of kit voldoende strak uitgevoerd
afronden scherpe kanten
hoekafronding straal van minimaal 3mm
afronding tot in de hoeken uitgevoerd
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Glasbevestiging

ja

nee

opmerking

aanbrengen binnenbeglazing
hielafdichting juist aangebracht
systeem heeft voldoende drukopbouw
aanbrengen beglazingsysteem algemeen
glas vrij van beschadigingen
sponning intact en voldoende gegrond
stel- spatie- en steunblokjes goed geplaatst
glas heeft voldoende omtrekspeling
sponningafmeting voldoende
goede afmeting en plaatsing celband
glaslatten van goede houtkwaliteit
(kopse kanten)glaslatten voldoende gegrond (100)
juiste bevestiging schroeven/nagels
kit strak, afwaterend zonder luchtinslag aangebracht
opdeklatten buiten aangebracht
juiste kitsoort toegepast (K25)
plaatsen neuslatten
houtkwaliteit glaslatten goed
laagdikte grondverf min. 80 micrometer
sponning gereinigd en gegrond (2x)
blokjes 5 mm
celband 6 mm diep
bevestiging schroeven/nagels
schroeven 4 cm vanuit de hoek en 25 cm hart/hart
overstek neus minimaal 5 mm
ruimte met staande glaslatten 4 mm
kitvoeg strak en afwaterend aangebracht
herstellen kitvoegen
oude kitvoegen uitgesneden onder hoek van 45°
vrijkomende ondergrond voldoende gereinigd
kitvoeg strak en afwaterend aangebracht
herstel stopverfzomen
defecte stopverfzomen in afgeronde delen verwijderd
verweerde glaspennen verwijderd
sponning gereinigd en gegrond
verwijderde glaspennen vervangen
stopverfzomen voldoende strak aangebracht
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Schilderwerk op houten ondergronden

ja

nee

opmerking

voorbehandelingen (afbranden, fohnen, afbijten)
hout zwart gebrand
schraperslagen aanwezig
verflagen volledig verwijderd
ondergrond nagewassen na afbijten
verflagen uit sponning verwijderd
opgezuiverd en machinaal geschuurd
plaatselijk geschrapt en goed geschuurd
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd
juiste korrel schuurpapier/middel
gronden
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte
onderzijden en omkanten meegegrond
tintverschillen grond en overgrondverf
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
warren en spijkergaten goed uitgestopt
afschilderen
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt
afschilderen in voldoende verflaagdikte
verf voldoende gedekt
onderzijden en omkanten meegeschilderd
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
hinderlijke zakkers
heilige dagen aanwezig
bont uiterlijk
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Schilderwerk op metalen ondergronden

ja

nee

opmerking

voorbehandelingen (ontroesten)
handmatig ontroest ST3
stralen SA2,5 SA 3
verflagen volledig verwijderd
opgezuiverd en machinaal geschuurd
plaatselijk geschrapt en goed geschuurd
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd
juiste korrel schuurpapier/middel
gronden
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte
tintverschillen grond en overgrondverf
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwerkvoldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
afschilderen
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt
afschilderen in voldoende verflaagdikte
verf voldoende gedekt
geen hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwek voldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
hinderlijke zakkers
heilige dagen aanwezig
bont uiterlijk
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Schilderwerk op steenachtige ondergronden

ja

nee

opmerking

voorbehandelingen
betonschade goed hersteld
scheuren goed hersteld
dilataties goed hersteld
defecte goed verwijderd verflagen
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar
intacte lagen goed gereinigd
Impregneren/schilderen
(plaatselijk) impregneren/voorstrijken voldoet
(plaatselijk) schilderen voldoet
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwerkvoldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
afschilderen
afschilderen in voldoende verflaagdikte
verf voldoende gedekt
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig
besnijwek voldoende strak uitgevoerd
overgangen/eilanden zichtbaar
hinderlijke zakkers
heilige dagen aanwezig
hinderlijke baanvorming zichtbaar
sterke blaasvorming aanwezig
bont uiterlijk
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