
Bij het beheren van vastgoed is het beheersen van uitgaven 
aangaande het onderhoud een jaarlijks terugkerende uitdaging.

Hoe brengen we de financiële gevolgen van het te voeren 
onderhoudsbeleid eenduidig in kaart? Hoe borgen we voor de 
lange termijn dat de benodigde onderhoudswerkzaamheden 
binnen de budgetten kunnen worden uitgevoerd? Is er wel een 
volledig beeld van alle werkzaamheden en hoe gaan we om 

met aanpassingen ten gevolge van wijzigingen in wet- en 
regelgeving of ten aanzien van duurzaamheid?

Bovenstaande vragen vinden hun antwoord in een meerjaren-
onderhoudsplan. Oude Egberink & partners stelt voor u deze 
plannen op. 
Afgestemd op uw eisen en wensen leveren wij maatwerk.

Oude Egberink & partners BV
Boddenkampsingel 86-88
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OpzeT van een meerjarenOnderhOudsplan
Het vervaardigen van een meerjarenonderhoudsplan start met het 
vaststellen van de uitgangspunten. Hierbij kan gedacht worden aan het 
gewenste onderhoudsniveau van de gebouwen, het detailniveau van 
opname en de rapportage en eventuele aanvullende aandachtsgebieden 
binnen uw portefeuille. Middels een conditiemeting conform NEN 2767 
wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige condititie van het gebouw is. In 
een raming over meerdere jaren worden vervolgens die 
onderhoudsactiviteiten ingepland die het gebouw op de gewenste 
onderhoudsconditie zullen brengen en/of houden. 

COndiTiemOniTOring
Het up to date houden van de meerjarenonderhoudsplanning geschiedt 
middels conditiemonitoring. De conditiemonitoring vindt plaats op basis van 
het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en 
installatiedelen conform de NEN 2767. De conditiewaarde met bijbehorende 
gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot planning 
van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. Hiermee is de 
verkregen informatie persoonsonafhankelijk en herleidbaar.

KenmerKen COndiTiemeTing en mOniTOring COnfOrm nen 2767
NEN 2767 Conditiemeting, het objectief en eenduidig vastleggen van de 
conditie van bouw- en installatiedelen. Oude Egberink & partners inspec-
teert conform deze methodiek en rapporteert op de door u gewenste wijze.

Bij het vaststellen van de conditiescores wordt gebruik gemaakt van de 
onderstaande kenmerken van gebreken conform de NEN 2767 deel 1 en 2:

•  Belang, mate waarin het gebrek van invloed is op het functioneren van het 
bouw- en installatiedeel

•  Intensiteit, indicator die aangeeft in welk stadium van ontwikkeling het 
gebrek zich bevindt

•   Omvang, hoeveelheid waarin het gebrek zich manifesteert ten  
opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid van het bouw- of 

    installatiedeel

OrganisaTie speCif ieKe risiCO’s
Bij toepassing van de conditiemeting en monitoring worden, naast de 
kenmerken van gebreken, organisatiespecifieke risico’s van gebreken 
geschat. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet 
oplossen van het gebrek aangegeven. Samen met de conditiescore vormen 
de risico’s de basis voor de formulering van gewenste onderhoudsniveaus.

Naast het uitvoeren van inspecties, adviseren wij u graag betreffende het 
toepassen van conditiemethodiek binnen uw organisatie.

rgvO
Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (afgekort RGVO) is een 
onderhoudsvorm waarbij resultaatverplichting de bindende factor is. Door 
samenwerking stellen opdrachtgever en het onderhoudsbedrijf een 
gedetailleerd onderhoudsplan op. Dit op basis van een visie, eisen, wensen,  
kwaliteit en de huidige staat van onderhoud van een bepaald 
vastgoedobject. Ieder bedrijf gebruikt zijn expertise om het meest gunstige 
onderhoudsplan te verwezenlijken.

Enkele voordelen van RGVO op een rijtje:

•  Betere onderhoudskeuzes door vooraf het resultaat en visie te bepalen;
•  Minder faalkosten;
• Betere prijs prestatie verhouding.
• Meerjarenbegroting (financiële planning) met budgetzekerheid;
• Hogere klant/gebruiker tevredenheid;
• Vaste aanspreekpunten voor onderhoud;

Resultaatgericht vastgoedonderhoud wordt meer beheersbaar en 
vereenvoudigd met de internetapplicatie RGVO+.
RGVO+ wordt door Oude Egberink & partners gebruikt om eenvoudig 
resultaatgerichte projecten op te stellen, uit te werken en te managen in de 
tijd. Alle betrokken partijen hebben inzicht in de nieuwste aanvullingen van 
het plan, uiteraard via een beveiligde verbinding en met gebruikersbevoegd-
heden.

Oude Egberink & partners voert conditiemetingen, monitoringen en RGVO 
uit voor vastgoedeigenaren en gebruikers.

Type Keuring Brutto vloer oppervlak object
nieuwbouw

exclusief BTW
renovatie*

exclusief BTW

COndiTiemeTing tot 1000 m2 € 1.65 /m2 BVO € 1.75 /m2 BVO
van 1.001 m2  tot 2.500 m2 € 1.35 /m2 BVO € 1.45 /m2 BVO
van 2.501 m2  tot 5.000 m2 € 1.04 /m2 BVO € 1.10 /m2 BVO

vanaf 5.001 m2  en meer op aanvraag op aanvraag

COndiTiemOniTOring tot 1000 m2 € 0.95 /m2 BVO € 0.95 /m2 BVO
van 1.001 m2  tot 2.500 m2 € 0.82 /m2 BVO € 0.82 /m2 BVO
van 2.501 m2  tot 5.000 m2 € 0.69 /m2 BVO € 0.69 /m2 BVO

vanaf 5.001 m2  en meer op aanvraag op aanvraag

rgvO op aanvraag op aanvraag op aanvraag

Overige tarieven exclusief BTW

Sleutelgeld: sleutel halen en brengen buiten de gemeente € 40.00

Annuleren binnen 24 uur voor de keuring € 85.00

Tarieven
Op basis van het bruto vloeroppervlak van het gebouw worden de tarieven voor een nulmeting vastgesteld. 
Dit is een vaste prijs exclusief reiskosten.

* De prijzen zijn gebaseerd op het beschikbaar zijn van digitale tekening welk door ons als ‘onderlegger’ zal worden gebruikt.


