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Inleiding 
Gemeente Leusden investeert, samen met andere partijen, de komende jaren in de upgrading van het 

centrumgebied de Hamershof. In de Hamershof ligt MFA De Korf met een horecagelegenheid met 

bowlingbaan en feestzaal, een sporthal en een klein theater. 

 

De gemeente staat voor een keus uit enkele varianten. Deze varianten zijn gebaseerd op de resultaten van 

een eerder uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek en op basis van eisen en wensen van de betrokken partijen. 

- 1A:  Renovatie1 huidige Korf met een korte exploitatieduur (8 jaar) zonder functionele 

 aanpassingen en enkel verplichte ingrepen 

- 1B:  Renovatie1 huidige Korf met exploitatieduur van 30 jaar, functionele aanpassingen en 

 vergaande verduurzaming (gebaseerd op terugverdientijd) 

-   2:  Nieuwbouw duurzame Sporthal op parkeerdek de Smidse, in combinatie met vervanging 

 oude Sporthal door appartementen en renovatie resterende Korf. 

 

Binnen deze varianten zijn nog enkele keuzemogelijkheden onderzocht. De resultaten hiervan staan bij de 

betreffende variant. 

 

De keuze wordt gemaakt op drie aspecten: 

- Financieel resultaat   (contante waarde van de integrale ontwikkeling en kasstroom) 

- Kwalitatief resultaat   (hoe zeer voldoet de variant aan de doelstellingen) 

- Kansen en risico's proces (hoe zeker is het behalen van het resultaat) 

 

De analyse is gebaseerd op de documentatie zoals vermeld in bijlage 1.  

 

Alternatief op scenario 1A 

In scenario 1A wordt uitgegaan van renovatie1 met instandhouding voor de duur van minimaal 8 jaar. Dit 

scenario neem een aanzienlijke investering met zich mee in relatie tot de duur van de resterende 

gebruiksperiode (in dit scenario). De gemeente heeft zichzelf de vraag gesteld of dit een gewenste situatie 

is. Op verzoek van de gemeente is dan ook een alternatief op scenario 1A toegevoegd. Door de projectgroep 

is ervoor gekozen dit alternatief geen onderdeel uit te laten maken van de varianten studie, maar het echt 

als alternatief van scenario 1A te beschouwen. Het geschetste alternatief wijkt in zeer grote mate af van de 

basisuitgangspunten die gesteld zijn voor het te behalen kwalitatieve resultaat. Om deze redenen is ervoor 

gekozen het alternatief in een addendum van deze notitie toe te voegen.   

 

 

  

                                                           
1 Renovatie of renoveren (uit het Latijn: renovare = vernieuwen) is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen 

van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
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Financiële uitgangspunten 
Voor het waarderen van het financieel resultaat zijn voor elke variant twee resultaten berekend: 

- de contante waarde van de gemeentelijke vastgoedexploitatie en de grondwaarde. De contante 

waarde is de waarde van toekomstige kasstromen teruggerekend naar 'dit moment'. Met deze 

methode kunnen de resultaten van de verschillende varianten met elkaar worden vergeleken.  

- De kasstromen in de komende acht jaren en het effect op de gemeentelijke begroting. 

 

 
 

Voor de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Ontwerp 

- Eigenaarseisen en wensen 

o Ontwerpschets Ebbens architecten 

� Vertaald in installatieadvies Innax 

� Vertaald in constructie-analyse ABT 

- Wensen gebruikers 

o Deze zijn in beginsel niet meegenomen, omdat deze aanpassingen óf voor rekening van de 

gebruikers zelf zijn óf omdat de wensen niet vergezeld gaan van een budget. 

 

Vastgoedexploitatie 

- Exploitatietermijn:  varieert per variant (zie variantbeschrijving) 

- Kapitaalslasten: op basis van investeringsraming (raming bouwkosten bbn) en   

   afschrijvingsbeleid gemeente op basis van boekwaarde en afboeking  

   (opgave gemeente) 

- Onderhoudskosten: op basis van kentallen (raming bbn en getoetst aan onderhoudsplan 

   Leusden) 

- Huurinkomsten: op basis van lopende huurovereenkomsten 

   investeringen op aangeven van gebruiker worden kostprijsdekkend  

   doorbelast (passend bij huurperiode) 

Grondexploitatie 

- Grondwaarde  op basis van grondprijzenbrief Leusden 

- Stichtingskosten raming bbn & Innax (duurzaamheidspakket) 
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Parameters 

- Kosten- & Opbrengstenstijging  2,0% 

- Rente     1,5% 

- Fasering    varieert per variant 

 

Kwalitatieve uitgangspunten 
De gemeente Leusden heeft zich ten doel geteld: 

- Een sportvoorziening aan te bieden die voldoet aan actuele functionele eisen ten behoeve van 

huidige gebruikers (bewegingsonderwijs en sportverenigingen). 

- Het centrumgebied te upgraden 

- De Korf te verduurzamen 

- De belangen van de huurders te behartigen 

 

Het kwalitatief oordeel wordt bepaald door per doelstelling te bepalen of een variant hier wel, niet of 

neutraal aan bijdraagt. Op basis van het totaaloverzicht kan een voorkeursvolgorde van de varianten 

worden bepaald. 

 

Uitgangspunten kansen en risico's proces  
Voor de gemeente is van belang dat: 

- Tot spoedige besluitvorming kan worden gekomen, zodat de huurders zekerheid voor hun 

bedrijfsvoering kan worden geboden.  

- De risico's met betrekking tot het uitvoeringsproces beperkt zijn. 

- De financiële risico's voor de gemeente beperkt blijven tot de projectrisico's.  

 

Het oordeel over proces en risico's wordt bepaald door per doelstelling te bepalen of een variant hier wel, 

niet of neutraal aan bijdraagt.  

 

Resultaten varianten 
In onderstaande tabel staan de financiële resultaten per variant.  

 

Contante waarde per variant 

 
 

Jaarlast per variant 

 
 

De kwalitatieve beoordeling geeft het volgende beeld: 
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De beoordeling van proces en risico's geeft het volgende beeld: 

 

 
 

Per variant worden de volgende conclusies getrokken: 

 

 

 

Conclusie 
Wanneer alle varianten tegen elkaar worden afgewogen, ontstaat het volgende beeld: 

 

Variant 2 nieuwbouw biedt met de gebiedsontwikkeling in de huidige opzet onvoldoende waar voor haar 

geld. Wanneer de tijd wordt genomen, kan de gebiedsontwikkeling worden geoptimaliseerd. Suggesties 

hiervoor zijn: 

- De maatschappelijke functies (sporthal en theater) kunnen worden verplaatst naar een locatie die 

financieel gezien gunstiger is te ontwikkelen.  

- Voor de woningen kan een gunstigere parkeeroplossing worden gezocht, waarbij gebouwd of 

halfverdiept parkeren zoveel mogelijk wordt vermeden 

- De gemeentelijke vastgoedportefeuille kan worden opgeschoond door het huurcontract met een 

commerciële huurder op een natuurlijk moment te beëindigen. 

 

Deze optimalisaties verlagen de kosten van grondverwerving, verhogen de opbrengsten en laten de 

transitie soepeler verlopen. Indien een geoptimaliseerde gebiedsontwikkeling als eindbeeld wenselijk is, 

moet voor variant 1A worden gekozen.  

 

Variant 1A renovatie voor 8 jaar behaalt de huidige doelen tegen laagste investering en jaarlasten. Met 

deze variant wordt aan de huurders de boodschap gegeven dat het pand na 8 jaar zal worden gesloopt en 

dat zij een nieuwe locatie moeten zoeken. Indien na 8 jaar de gebiedsontwikkeling niet doorgaat, moet er 

alsnog in duurzaamheid worden geïnvesteerd. 

 

Variant 1B renovatie voor 30 jaar is de best passende oplossing indien het gewenste eindbeeld is om de 

huidige functies op de huidige locatie te handhaven. Deze variant vraagt wel een grotere investering dan 

variant 1A, maar daarvoor krijgt de gemeente wel een langerlopende exploitatie. 

In deze variant loopt de gemeente het leegstandsrisico indien de gebruikers op een gegeven moment 

vertrekken. 
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Variant 1A  Renovatie Korf korte termijn (8 jaar) 
 

 

Beschrijving variant 
Uitgangspunt van deze variant is alleen die maatregelen nemen waarmee de gemeente voldoet aan haar 

verplichtingen als eigenaar. Als exploitatietermijn wordt de opzegbaarheid van de huidige huurcontracten 

(over circa 8 jaar) als maat genomen.  

 

Als eigenaar zal de gemeente zorg moeten dragen voor: 

- Een functioneel passende sportzaal. 

- Voldoen aan regelgeving  (bouwbesluit, Erkende MaatregelenLijst voor 

duurzaamheidsinvesteringen) 

- Zorgen voor een functionerend gebouw waar de huurders recht op hebben 

 

Als verhuurder kan de gemeente desgewenst meewerken aan verbouwingswensen van de huurders, 

waarbij de investeringskosten kostprijsdekkend zullen worden doorberekend gedurende de resterende 

exploitatieperiode. 

 

Beschrijving maatregelen 

Ontwerp 
De geraamde maatregelen zijn gebaseerd op de tekening 10361-01 SET 2 (renovatie Korf) van Ebbens 

architecten. 

 

Vastgoedexploitatie 

Investeringen 

- Voor gebouweigenaar de Korf 

o Functioneel  

� Geen aanpassingen 

o Duurzaamheidspakket 

� Op basis van de wettelijke verplichtingen (Erkende MaatregelenLijst, EML-maatregelen 

die binnen 5 jaar worden terugverdiend) en daarboven de maatregelen die binnen 

8 jaar worden terugverdiend. In deze variant worden geen duurzaamheidsmaatregelen 

opgenomen. 

o Functionerend gebouw 

� Op basis van hun huurcontract mogen de huurders een functionerend gebouw 

verwachten dat voldoende huurgenot levert. Hierbij hoort het herstellen van de 

ventilatiefunctie.  

 

- Voor gebruikers 

Er zijn enkele wensen uitgesproken door de gebruikers: 

o Aanpassing Horeca 

o Opbouw de Tuin 

Deze wensen zijn (nog) niet concreet: er ligt geen ontwerp en er is geen budget. Mede gezien de korte 

exploitatieperiode van 8 jaar is het daarom niet reëel te verwachten dat er uitgebreide 

huurderswensen worden uitgevoerd. Om deze redenen zijn de wensen niet geraamd.  

 

Als PM-posten zijn opgenomen: 

- Inrichting omgeving 

- Herstelkosten vloer 

 

Op basis van deze uitgangspunten worden de investeringen geraamd op € 1,0 miljoen (stichtingskosten 

inclusief alle opslagen, exclusief BTW). Een specificatie van de investeringen is opgenomen in bijlage 2.  
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Huuropbrengsten 

Wanneer de gemeente als eigenaar investeringen pleegt op basis van haar eigenaarsrol, zal dit in beginsel 

niet leiden tot huurverhogingen. Bij het afsluiten van het huurcontract is een verbouwing (dak- en 

vloerisolatie) voorzien, waarover is afgesproken dat bij uitvoering de huur moet € 1.000/jr wordt verhoogd. 

In deze variant wordt deze verhoging niet doorgevoerd.  

 

Investeringen op basis van gebruikerswensen worden in een kostprijsdekkende huur omgeslagen. Er wordt 

echter vooralsnog geen rekening gehouden met gebruikerswensen. 

 

Tot slot dient rekening te worden gehouden met schadevergoeding voor de huurder als deze geen gebruik 

kan maken van het gehuurde.  

 

Dit leidt tot de volgende ramingen:   

- Activiteitencentrum De Korf:  

o Er wordt uitgegaan van 2 maanden sluiting gedurende de zomerperiode. Bij het uitwerken van 

een planning kan worden vastgesteld of deze termijn kan worden verkort. Op basis van de 

omzetderving (zonder aftrek van kosten) wordt rekening gehouden met een schadevergoeding 

van € 74.000 (ex BTW). De omzet is geraamd duur de huurlast te delen door 12% (aandeel 

huisvestingslast van de omzet). 

o Een huur van € 74.740/jr (prijspeil 2019)  

- Theater de Tuin 

o Geen wijzigingen, een huur van € 21.760 (prijspeil 2019) 

- Sportfunctie  

o Voor de sportzaal geldt dat deze ruimte door de gemeentelijke afdeling Sport wordt gebruikt. 

Deze afdeling ontvangt sportopbrengsten van gebruikers. Wij gaan er van uit dat er geen 

wijzigingen optreden in de opbrengsten van sportzaalgebruikers, danwel dat een verandering 

in opbrengsten geen effect heeft op de afrekening van de sportzaal.  

o In de vastgoedexploitatie wordt geen rekening gehouden met een huuropbrengst vanuit de 

gemeentelijke afdeling Sport. 

- Coöperatie Zonnedak de Korf 

o Afkoop verhuurcontract in 2027. Het contract heeft in 2027 een resterende looptijd van 5 jaar. 

De afkoopsom zal worden gebaseerd op de schade (demontagekosten en gederfde inkomsten). 

In ieder geval zullen de panelen gedemonteerd moeten worden, wat wordt geraamd op 

€ 50.000. De omvang van de gederfde inkomsten is afhankelijk van de beschikbaarheid van een 

alternatieve locatie of de restwaarde van de panelen. De inkomstenderving kan hierdoor sterk 

variëren en wordt daarom nog niet ingecalculeerd. 

o De huurvergoeding bedraagt € 250/jaar (prijspeil 2019). 

 

Parameters exploitatie 

In de vastgoedexploitatie worden de exploitatielasten geraamd op basis van de volgende kentallen: 

Kapitaalslasten   Op basis van boekwaarde en investeringen (afgeschreven in 8 jaar) 

Onderhoud  € 15/m² bvo. Dit bedrag is gebaseerd op het MJOP, opgeschoond voor   

   vervangingen en inclusief contractonderhoud. 

Zakelijke lasten  € 4/m² bvo 

Energielasten  De gemeentelijke energielasten dalen van € 10/m² bvo naar € 8,50/m² bvo. De aan 

   de gebruikers doorbelaste energielasten blijven buiten beschouwing 

 

Resultaten 
Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedragen de exploitatielasten van de eerste 8 jaar van 

de vastgoedexploitatie (afboeken oude boekwaarden, huuropbrengsten, kapitaal- en exploitatielasten, 

afkoopkosten huurcontracten) € 1.188.400.  

 

De contante waarde van de vastgoedexploitatie bedraagt een tekort van € 1.136.000.  
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Kansen en risico's 
 

- Bij de keuze voor dit scenario kan nader worden onderzocht welke maatregelen uit het MJOP nog 

noodzakelijk zijn in de laatste exploitatiejaren.  

- Er wordt geen rekening gehouden met het vervolg na 8 jaar. Er zal gekozen moeten worden voor een 

vervolg, bijvoorbeeld sloop/nieuwbouw waarbij meerdere uitwerkingsvarianten mogelijk zijn.  
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Uitwerking variant 1B Renovatie Korf lange termijn (30 jaar) 
 

Beschrijving variant 
Uitgangspunt van deze variant is het investeren in een levensduurverlenging van de Korf zodat de Korf nog 

30 jaar kan worden geëxploiteerd. Hierbij wordt in de accommodatie een forse duurzaamheidsslag 

gemaakt, zodat het gebouw bijdraagt aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Bij de selectie 

van maatregelen is de efficiency van de maatregelen meegenomen.  

 

Als eigenaar zal de gemeente zorg moeten dragen voor: 

- Een functioneel passende sportzaal. 

- Voldoen aan duurzaamheidsregelgeving.  

 

Als verhuurder kan de gemeente desgewenst meewerken aan verbouwingswensen van de huurders, 

waarbij de investeringskosten kostprijsdekkend zullen worden doorberekend gedurende de resterende 

exploitatieperiode. 

 

Beschrijving maatregelen 
In de onderstaande paragrafen worden de afwijkingen ten opzichte van variant 1A benoemd.  

 

Ontwerp 
De geraamde maatregelen zijn gebaseerd op de tekening 10361-01 SET 2 (renovatie Korf) van Ebbens 

architecten. 

 

Vastgoedexploitatie 

Investeringen 

- Voor gebouweigenaar de Korf 

o Functioneel (raming bbn) 

� Nieuwe entree sport 

� Nieuwe sanitaire groepen 

� Verplaatsen trapopgang tribune 

o Duurzaamheidspakket 

� Op basis van de wettelijke verplichtingen (Erkende MaatregelenLijst, EML-maatregelen 

die binnen 5 jaar worden terugverdiend) 

� Daarboven de maatregelen die binnen 12 jaar worden terugverdiend.  

o Functionerend gebouw 

� Op basis van hun huurcontract mogen de huurders een functionerend gebouw 

verwachten dat voldoende huurgenot levert. Hierbij hoort het herstellen van de 

ventilatiefunctie.  

 

- Voor gebruikers 

Er zijn enkele wensen uitgesproken door de gebruikers: 

o Aanpassing Horeca 

o Opbouw de Tuin 

Deze wensen zijn (nog) niet concreet: er ligt geen ontwerp en er is geen budget. Vooralsnog worden 

deze wensen daarom niet gedetailleerd geraamd. Globaal worden de kosten voor de opbouw van de 

Tuin geraamd tussen de € 150.000 en € 200.000 (excl. BTW). De kosten voor het nieuwe sanitair voor 

de Horeca worden in deze variant voor 50% toebedeeld aan de commerciële exploitant (€ 64.300). 

 

De Tuin heeft ook te maken met geluidsoverlast van buiten naar binnen. De indruk leeft, dat de oorzaak 

van het probleem zit in de 'ronde' gevel naast de entree. Echter dit is niet met zekerheid te zeggen. Om 

er zeker van te zijn dat de juiste maatregelen om de geluidsoverlast tegen te gaan worden getroffen, 

adviseren wij de gemeente hier nader geluidstechnisch onderzoek naar te laten uitvoeren. 
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Als PM-posten zijn opgenomen: 

- Inrichting omgeving 

- Herstelkosten vloer sporthal 

 

Op basis van deze uitgangspunten worden de investeringen geraamd op € 3.507.000 (stichtingskosten 

inclusief alle opslagen, exclusief BTW). Een specificatie van de investeringen is opgenomen in bijlage 2.  

 

Huuropbrengsten 

In afwijking van variant 1A, dient rekening te worden gehouden met: 

- Een contractuele huurverhoging voor Activiteitencentrum de Korf van € 1.000/jaar, vanwege het 

aanbrengen van isolatiemaatregelen. 

- Een langere verbouwingsperiode van 3 maanden, waardoor de omzetderving van de Korf stijgt naar 

€ 125.000 (ex BTW). Bij het uitwerken van een planning kan worden vastgesteld of deze termijn kan 

worden verkort. 

- Vanwege de aan te brengen dakisolatie boven de sporthal zullen in deze variant de panelen van de 

coöperatie Zonnedak van het dak gehaald moeten worden en weer teruggeplaatst moeten worden. 

Naast de hiermee gemoeide verplaatsingskosten (€ 50.000) dient ook met de opbrengstenderving van 

de coöperatie rekening te worden gehouden (€ 10.000).  

 

Parameters exploitatie 

In de vastgoedexploitatie worden de exploitatielasten geraamd op basis van de volgende kentallen: 

Kapitaalslasten   Op basis van boekwaarde en investeringen (afgeschreven in maximaal 30 jaar) 

Onderhoud  € 27/m² bvo. Dit bedrag is in lijn met het MJOP en inclusief contractonderhoud. 

Zakelijke lasten  € 4/m² bvo 

Energielasten  de energielasten die worden doorbelast aan de gebruikers blijven buiten  

   beschouwing van de vastgoedexploitatie.  

   De gemeentelijke energielasten dalen van € 10/m² bvo naar € 7,00/m² bvo. 

 

Resultaten 
Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedragen de exploitatielasten van de eerste 8 jaar van 

de vastgoedexploitatie (afboeken oude boekwaarden, huuropbrengsten, kapitaal- en exploitatielasten, 

afkoopkosten huurcontracten) € 2.291.000.  

 

De contante waarde van de vastgoedexploitatie gedurende de exploitatieperiode van 30 jaar bedraagt een 

tekort van € 4.568.000.  

 

Kansen en risico's 
 

- Deze variant biedt voor een langere termijn zekerheid aan de huidige gebruikers voor het gebruik van 

het huidige pand. Op basis van deze zekerheid kunnen de gebruikers afwegen hoeveel geld ze over 

hebben voor het realiseren van gebruikerswensen.  

- De horeca met bowlingbaan en het theater zijn specifieke gebruikers. Indien een van de gebruikers 

vertrekt, is het de vraag hoe snel een vervangende huurder wordt gevonden. De gemeente loopt dus 

een leegstandsrisico. 
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Uitwerking variant 2 Nieuwbouwvariant de Korf  
 

Beschrijving variant 
Uitgangspunt van deze variant is dat er wordt geïnvesteerd in een nieuwbouw sporthal bovenop de 

parkeergarage de Smidse. Met deze variant wordt een woningbouwontwikkeling van 24 appartementen 

mogelijk op de oude locatie van de sporthal.  

 

Het activiteitencentrum de Korf en theater de Tuin blijven gehandhaafd, waarbij wordt uitgegaan van een 

resterende exploitatieperiode van 8 jaar (vergelijkbaar met variant 1A).  

 

De nieuwbouw van de sporthal bovenop parkeergarage de Smidse kan in twee subvarianten worden 

uitgevoerd. De huidige parkeergarage kan na versterking van de constructie worden bebouwd of deze kan 

in zijn geheel worden vernieuwd. In deze variant wordt uitgegaan van volledige vernieuwing, omdat de 

meerkosten relatief beperkt zijn en de vernieuwing het mogelijk maakt om een extra woningprogramma 

van 8 appartementen toe te voegen.  

 

Omdat er sprake is van nieuwbouw kan de duurzaamheidsambitie van de sporthal hoog zijn en wordt 

uitgegaan van een gasloos gebouw. 

 

Beschrijving maatregelen 

 

Ontwerp 
De geraamde maatregelen zijn gebaseerd op de tekening 10361-01 SET 1 (sport-parkeergarage) van Ebbens 

architecten. 

 

Grondexploitatie 
- Sloop huidige sporthal (ca. € 110.000) 

- Nieuwbouw appartementencomplex ter plekke van oude sporthal, inclusief halfverdiepte 

parkeervoorziening.  

o Onderdeel van deze bouwopgave is het aanbrengen van de nieuwe achtergevel van het huidige 

activiteitencentrum de Korf en theater de Tuin. 

- Bouw- en woonrijpmaken van het omliggend gebied.  

 

- Nieuwbouw appartementen tegen de nieuwbouw sporthal.  

- Bouw- en woonrijpmaken omliggend gebied. De verplaatsingskosten van de trafo is als PM-post 

opgenomen. 

 

De grondopbrengsten van de appartementen zijn gebaseerd op de grondprijsbeleid van de gemeente 

Leusden en de volgende woningdifferentiatie: 

 

Categorie Gebied de Korf Gebied de Smidse Grondprijs 

Appartementen Sociaal 7 (30%)   €               15.000  

Appartementen 

Middelduur 

10 (40%) 8 (100%) 

 €               47.500  

Appartementen Duur  7 (30%)   €               70.000  

Aantal 24 (100%) 8 (100%)  
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Fasering 
In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met de volgende fasering.  

 

Vastgoedexploitatie 

Investeringen 

- Voor gebouweigenaar de Korf 

o Functionele aanpassingen 

� Geen aanpassingen 

o Duurzaamheidspakket in het resterende deel van de Korf (conform opgave Innax, gelijk aan 

variant 1A) 

 

- Voor gebouweigenaar nieuwbouw de Smidse  

o Nieuwbouw sporthal de Smidse ter plekke van parkeergarage de Smidse (€ 3.775.300, 

stichtingskosten inclusief alle opslagen, exclusief BTW). 

� De sloop huidige parkeergarage de Smidse wordt in de vastgoedexploitatie van de 

sporthal verantwoord. 

o Nieuwbouw parkeergarage de Smidse. Alle kosten voor de fundering (circa € 500.000) zijn aan 

de parkeergarage toegerekend. 

 

- Voor gebruikers 

Er zijn enkele wensen uitgesproken door de gebruikers: 

o Aanpassing Horeca 

o Opbouw de Tuin 

Deze wensen zijn (nog) niet concreet: er ligt geen ontwerp en er is geen budget. Vooralsnog worden 

deze wensen daarom niet geraamd.  

 

Een specificatie van de investeringen is opgenomen in bijlage 2.  

 

Huuropbrengsten 

In afwijking van variant 1A, dient rekening te worden gehouden met: 

- Een langere verbouwingsperiode van 3 maanden, waardoor de omzetderving van de Korf stijgt naar 

€ 125.000 (ex BTW).  

- Afkoop verhuurcontract in 2027. Het contract heeft in 2027 een resterende looptijd van 5 jaar. De 

afkoopsom zal worden gebaseerd op de schade (demontagekosten en gederfde inkomsten). In ieder 

geval zullen de panelen gedemonteerd moeten worden, wat wordt geraamd op € 50.000. De omvang 

van de gederfde inkomsten is afhankelijk van de beschikbaarheid van een alternatieve locatie of de 

restwaarde van de panelen. De inkomstenderving kan hierdoor sterk variëren en wordt daarom nog 

niet ingecalculeerd. 
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Parameters exploitatie 

In de vastgoedexploitatie worden de exploitatielasten geraamd op basis van de volgende kentallen: 

Kapitaalslasten   Op basis van boekwaarde en investeringen (afgeschreven in maximaal 30 jaar) 

Onderhoud  € 22/m² bvo.  

Zakelijke lasten  € 4/m² bvo 

Energielasten  de energielasten worden doorbelast aan de gebruikers en blijven daarom buiten 

   beschouwing van de vastgoedexploitatie.  

   De nieuwbouw sporthal wordt all-electric verwarmd, waardoor de energielasten 

   € 15,50/m² bvo bedragen.      

 

Resultaten 
Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedragen de exploitatielasten van de eerste 8 jaar van 

de vastgoedexploitatie van de Korf én de nieuwbouw sporthal (afboeken oude boekwaarden, 

huuropbrengsten, kapitaal- en exploitatielasten, afkoopkosten huurcontracten) € 4.225.600.  

 

De contante waarde van de vastgoedexploitatie van de Korf bedraagt € 409.000 (tekort).  

De contante waarde van de vastgoedexploitatie van de nieuwe sporthal bedraagt € 12.529.000 (tekort).  

De grondexploitatie leidt tot een tekort van € 2.828.000 (contante waarde). 

 

Gezamenlijk bedraagt het tekort € 15.766.000 (contante waarde).  

 

Kansen en risico's 
- Het slopen van de oude sporthal en dichtmaken van het resterende gebouw brengt technische risico's 

met zich mee. Daarnaast brengt de operatie overlast met zich mee voor de zittende gebruikers.  

- Voor de gebiedsontwikkeling dient een of meerdere ontwikkelaars te worden betrokken.  

- De fasering van de deelprojecten moet zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.  

- De herontwikkeling van de Korf na 8 jaar maakt geen deel uit van de exploitatie. 
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ADDENDUM 
 

Alternatief op scenario 1A 
In scenario 1A wordt uitgegaan van renovatie2 met instandhouding voor de duur van minimaal 8 jaar. Dit 

scenario neemt een aanzienlijke investering met zich mee in relatie tot de duur van de resterende 

gebruiksperiode (in dit scenario). De gemeente heeft zichzelf de vraag gesteld of dit een gewenste situatie 

is. Om de gemeenteraad antwoord te kunnen laten geven op deze vraag, is dan ook een alternatief op 

scenario 1A toegevoegd.  

 

De grootste kostenpost in scenario 1A is het vervangen van de klimaatinstallatie. Deze vervanging is 

noodzakelijk als het doel is het gebouw aan de huidige maatstaven en normen3 te laten voldoen. Om kosten 

te reduceren kan worden overwogen om de bestaande installaties te handhaven en te repareren wanneer 

noodzakelijk. Nadeel hiervan is dat geen enkele garantie kan worden afgegeven. Kans op storingen, uitval en 

mogelijke (klimaat)klachten in de nabije toekomst is aannemelijk.  

 

Het is niet eenvoudig om de verwachte kosten van dit alternatief in kaart te brengen. De genoemde bedragen 

zijn dan ook met nadruk 'inschattingen op basis van de beschikbare informatie'. Een meer exacte 

kostenraming kan worden verkregen door aan de hand van de genoemde herstel- en 

reparatiewerkzaamheden aannemers en leveranciers uit te nodigen tot het uitbrengen van een offerte. 

 

Verder merken wij op, dat de kosten voor noodzakelijk correctief onderhoud (is onderdeel van de beheer- 

en exploitatiekosten) de komende jaren mogelijk zullen stijgen.  

 

Toelichting ter ondersteuning van de besluitvorming – minimaal noodzakelijke werkzaamheden 

Herstellen oorspronkelijke ventilatie-installatie in de commerciële ruimte 

In de huidige situatie voldoet de ventilatie-installatie niet aan wet- en regelgeving op basis waarvan de 

oorspronkelijke vergunning verkregen is. Dit komt, doordat ten tijde van het vervangen van het dak, de 

natuurlijke toevoeropeningen in het dak zijn dicht gezet. Dit is gedaan met het oog op het op een later tijdstip 

vervangen van de bestaande ventilatie-installatie door een gebalanceerde ventilatie-installatie (e.e.a. 

conform de uitgangspunten in scenario 1A). 

 

Als alternatief voor het aanbrengen van een nieuwe gebalanceerde ventilatie-installatie kan de gemeente 

overwegen de bestaande natuurlijke toevoeropeningen te herstellen, zodat de installatie weer in 

oorspronkelijke staat hersteld wordt. Als kanttekening bij deze herstelmaatregel moet worden genoemd, dat 

door het ontbreken van voldoende informatie omtrent staat en aanwezigheid van de resterende bestaande 

installaties boven het plafond, men rekening dient te houden met extra kosten omtrent het aanbrengen/ 

herstellen van bestaande toevoerkanalen en roosters. Om deze exacte staat en daarbij horende 

herstelkosten in beeld te kunnen brengen, moet het verlaagd plafond in grote delen van de ruimte worden 

uitgenomen. 

 

Ventilatie-installatie sporthal handhaven en herstellen en/of repareren 

In de huidige situatie is de ventilatie-installatie in de sporthal in slechte staat en is de theoretische levensduur 

overschreden. Tevens blijkt dat 1 van de 3 units defect is. Gezien de leeftijd van de installatie adviseren wij 

de gemeente in samenspraak met een leverancier of de vaste onderhoudspartij nader te onderzoeken of de 

benodigde onderdelen nog 1 op 1 leverbaar zijn, of dat andere herstelmaatregelen nodig zijn. Conform 

vigerende wet- en regelgeving dient, ook in deze casus, bij vervanging de installatie te worden voorzien van 

warmteterugwinning. Dit resulteert in een aanzienlijke investering. 

 

                                                           
2 Renovatie of renoveren (uit het Latijn: renovare = vernieuwen) is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen 

van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. 
3 Zie onderbouwing 'huidige maatstaven en normen' in scenario 1A 
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Als alternatief voor het vervangen van de bestaande installatie kan worden overwogen om de bestaande 

installatie te repareren/ herstellen. Om te kunnen beoordelen of reparatie en/of herstel van de overige 2 

units technisch mogelijk is, adviseren wij de gemeente om advies inwinnen bij bijvoorbeeld een leverancier 

van installatiesystemen, dan wel het onderhoudsbedrijf wat op dit moment verantwoordelijk is voor het 

installatieonderhoud in De Korf. 

 

Als kanttekening bij deze herstelmaatregel moet worden vermeld, dat op last van de brandweer in het 

verleden de scheiding tussen sporthal en kleedkamers brandwerend is dichtgezet. Met andere woorden, 

deze scheiding dient dus in de huidige situatie als brandscheiding. Voor het realiseren van een goede 

doorspoeling/ toevoer van lucht vanuit de sporthal naar de kleedkamers moet deze brandwerende wand 

worden voorzien van overstroomroosters. Omdat het hier een brandscheiding betreft moeten 

brandwerende overstroomroosters worden toegepast i.p.v. standaard overstroomroosters.  

 

Legionella preventie 

Volgens de huidige wetgeving behoren sportaccommodaties tot de laag-risicocategorie in relatie tot 

legionella preventie. Het is dus niet langer vereist een risicoanalyse m.b.t. legionella uit te laten voeren. 

Echter eigenaren hebben wel de verplichting om ervoor te zorgen, dat het leidingwater gezond is. Vanuit die 

zorgplicht is het toch aan te bevelen om de leidingen periodiek te laten controleren en de noodzakelijke 

beheermaatregelen te nemen. In de huidige situatie worden geen noodzakelijk beheersmaatregelen 

genomen waardoor aan bovenstaande zorgplicht niet wordt voldaan. Vandaar dat in de basisvariant een 

automatische spoeleenheid is opgenomen. Mocht er een beheerder zijn die wekelijks verantwoordelijk kan 

worden gehouden voor het spoelen van de douches, dan is een automatische spoeleenheid niet noodzakelijk. 

 

Brandwerendheid van het plafond in de gang bij de kleedkamers/ onder de publieksruimte op de 1e etage 

 

Tijdens opname van het pand in 2018 zijn twijfels 

gerezen of vereiste brandwerendheid van het 

plafond in de gang bij de kleedkamers op orde is.  

 

Het betreft het gangdeel onder de publieksruimte 

(tribune) op de 1e etage. Deze publieksruimte 

bevindt zich in een ander brandcompartiment dan 

de kleedruimtes. Om deze reden dient de 

scheiding tussen deze ruimtes voldoende 

brandwerend te zijn. Wij adviseren de gemeente 

dit nader te laten onderzoeken.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstel toegangsdeuren in de brandscheiding 

In de notie 'bevindingen 0-meting en documenten onderzoek' d.d. 23 januari 2018, bladzijde 9, staat 

genoemd, dat in het deurkozijn tussen het activiteitencentrum (commerciële ruimte) en de gang van de 

sportzalen een ruit is vervangen en dat deze ruit niet de vereiste brandwerendheid van 30 minuten heeft3. 

                                                           
4 In maart 2019 is email contact geweest tussen bbn adviseurs en de gebouwbeheerder van de gemeente Leusden. De 

gebouwbeheerder heeft toen per mail aangegeven, dat er in januari 2018 door de VRU een inspectie is uitgevoerd en dat daarbij 

geen misstanden zijn geconstateerd. Met het oog op de daarna geconstateerde (mogelijke) gebreken, adviseren wij de gemeente 

hier toch nogmaals kritisch naar te laten kijken. 
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In de rapportage is geadviseerd deze ruit te vervangen door de 30 minuten brandwerende wand. Dit is in 

maart 2019 nogmaals met de gemeente gecommuniceerd. Wij adviseren de gemeente na te gaan of dit 

gebrek daadwerkelijk is verholpen.  

 

Wij schatten, met inachtneming van de bovengenoemde onzekerheden, een bedrag in van ca. € 43.500,-- 

excl. btw aan bouwkosten voor het uitvoeren van de reparatie en herstel werkzaamheden. Zie voor de 

onderbouwing van deze kosteninschatting van de bouwkosten bijlage 3, pagina 1.  De kosten voor 

installatietechnische herstelwerkzaamheden zijn overgenomen uit het rapport van INNAX, zie bijlage 2.4. 

 

Voor aanvullende advieskosten schatten wij een bedrag in van ca. € 6.500,-- excl. btw. Dit geeft een totaal 

aan kosten voor dit alternatief van ca. € 50.000,-- excl. btw. 

 

Toelichting ter ondersteuning van de besluitvorming – optionele werkzaamheden 

Tijdens de uitgevoerde schouw in januari 2018 is op verschillende onderdelen achterstallig onderhoud 

geconstateerd. Deze bevindingen zijn vastgelegd in de notie 'bevindingen 0-meting en documenten 

onderzoek' 23 januari 2018. Deze notitie was als bijlage toegevoegd aan het 'Haalbaarheidsonderzoek MFA 

De Korf' d.d. 19 juli 2018. Wij adviseren de gemeente om minimaal de meest zichtbare en/of 

functiebeperkende geconstateerde gebreken wel uit te voeren. Dit is overigens vanuit wet- en regelgeving 

niet vereist5.  De optionele maatregelen betreffen onder meer herstelwerkzaamheden aan de buitenschil, 

zoals voegwerk op enkele plaatsen in het gevelmetselwerk, houtrot in kozijnen en beschadigingen in de 

buitenplafonds en aan de goten. Evenals herstelwerkzaamheden aan de tribune en de toegang tot de 

installatieruimte.  

 

De hoogte van de kosten voor de optionele herstelmaatregelen gezamenlijk zijn ingeschat op ca.  

€ 30.000,-- excl. btw 

 

Wat betreft de ventilatie-installatie van de sporthal is het wellicht mogelijk om in plaats van reparatie- en 

herstelwerkzaamheden meer te doen en een volledige revisie van 2 van de 3 ventilatiekasten te laten 

uitvoeren. Ook dit is niet wettelijk vereist. Of revisie van de overige 2 units mogelijk is, adviseren wij de 

gemeente om advies inwinnen bij een leverancier van installatiesystemen. 

 

Voor zover het mogelijk is de kosten hiervan in te schatten, verwachten wij dat deze kosten ca. € 20.000,-- 

excl. btw zullen bedragen. 

 

Totaal bedragen de kosten voor optionele herstelwerkzaamheden dan ca. € 50.000,-- excl. btw. Wij 

verwachten, dat de advieskosten die zijn opgenomen onder de verplichte maatregelen, voldoende zullen zijn 

om ook eventueel uit deze maatregelen voortvloeiende advieskosten te dekken.  

 

Zie voor de onderbouwing van de kosteninschatting van de bouwkosten bijlage 3, pagina 2. De kosten voor 

installatietechnische herstelwerkzaamheden zijn overgenomen uit het rapport van INNAX, zie bijlage 2.4. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 In bovengenoemde rapportage was als aandachtspunt genoteerd, dat in het kader van de constructieve veiligheid mogelijk ook 

noodoverstorten aangebracht moesten in de dakrand. Naar aanleiding van deze notitie hebben wij de rapportage van Yacht 'Inspectie 

lichte daken' d.d. 31 maart 2004 ontvangen. De Korf is één van de onderzoeksobjecten in deze rapportage. De algemene conclusie 

die toen voor alle dakvlakken is getrokken luidt, dat er voldoende hemelwaterafvoeren aanwezig zijn. Dat de dakranden in zijn geheel 

fungeren als nood overstort en dat het afschot onvoldoende is. Als beheersmaatregel adviseren zij, afhankelijk van het dakvlak, 2 à 

3 maal per jaar het dak te inspecteren en de vervuiling te verwijderen. Wij adviseren de gemeente na te gaan of deze 

beheersmaatregel nog afdoende is, op juiste wijze wordt toegepast en op gezette tijden wordt uitgevoerd. 
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Bijlage 2.1 Totaaloverzicht varianten 

Bijlage 2.2 Raming stichtingskosten Renovatie 

(1) Variant 1A 

(2) Variant 1B 

(3) Variant 2 

Bijlage 2.3 Raming stichtingskosten Nieuwbouw-delen 

Bijlage 2.4 Installatiekosten Innax 

Bijlage 2.5 Grondexploitatie variant 2 

Bijlage 2.6 Vastgoedexploitaties 

(1) Variant 1A 

(2) Variant 1B 

(3) Variant 2 
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10361-01 De Korf - Leusden samenvatting scenario's 18-9-2019

SAMENVATTING SCENARIO'S Variant 2

Investering Eigenaar Investering Gebruiker Investering Eigenaar Investering Gebruiker Investering Eigenaar Investering Gebruiker GREX

Sporthal huidig 632.000€                                    2.412.000€                                

Commercieel (bowling) 324.000€                                    884.000€                                    64.000€                                      681.000€                                    

Theater de Tuin 81.000€                                      211.000€                                    110.000€                                    

Zonnedak in  Vex in  Vex in  Vex

Sporthal sloop 738.000€                               

Appartementen -1.070.000€                          

P-plaatsen appartementen 1.543.000€                           

P-plaatsen overig 1.543.000€                           

Bouw- en Woonrijp maken 313.000€                               

Extra programma De Smidse -380.000€                             

Sporthal De Smidse 3.775.000€                                

Parkeerdek De Smidse 4.037.000€                                

TOTAAL 1.037.000€                                -€                                             3.507.000€                                64.000€                                      8.603.000€                                -€                                             2.687.000€                           

Variant 1A (duurzaam 8 jaar) Variant 1B (duurzaam 30 jaar) Variant 2 (nieuwbouw)

Element



SAMENVATTING SCENARIO'S Variant 2

Vastgoedexploitatie Afschrijvingen o.b.v. investeringen Afschrijvingen o.b.v. investeringen Afschrijvingen o.b.v. investeringen

Rente / disconto 1,50% Rente / disconto 1,50% Rente / disconto 1,50%

Inflatie 2,00% Inflatie 2,00% Inflatie 2,00%

Kentallen Kentallen Kentallen

Onderhoud 15,00€/m²                                  Onderhoud 27,00€/m²                                  Onderhoud - sporthal 27,00€/m²                                  per m² bvo

Zakelijke lasten 4,00€/m²                                    Zakelijke lasten 4,00€/m²                                    Onderhoud - parkeren 7,50€/m²                                    per m² bvo

Energie - sporthal 8,50€/m²                                    Energie - sporthal 7,00€/m²                                    Zakelijke lasten 4,00€/m²                                    per m² bvo

Energie - sporthal 15,50€/m²                                  per m² bvo

Energie - parkeren 3,50€/m²                                    per m² bvo

Omzetderving commercieel 74.000€                                      Omzetderving commercieel 125.000€                                    Omzetderving commercieel 125.000€                                    stelpost

Demontage zonnedak 50.000€                                      Demont. & derving zonnedak 60.000€                                      Demontage zonnedak 50.000€                                      

Contante waarde VEX -1.136.000€                               Contante waarde VEX -4.568.000€                               Contante waarde VEX -409.000€                                  renovatie huidige Korf

-12.529.000€                             nieuwbouw sporthal

-12.938.000€                             totaal

Grondexploitatie Grondprijzen o.b.v. grondprijzenbrief

Onredabel parkeren 85% van investering

Exploitatiegebied 2.300                                           m²

Rente / disconto 1,50%

Inflatie 2,00%

Kentallen

Verplaatsen trafo 25.000€                                      stelpost

Bouwrijp maken 20,00€/m²                                  per m² exploitatiegebied

Woonrijp maken 25,00€/m²                                  per m² exploitatiegebied

Onvoorzien 10%

Plankosten 100.000€                                    stelpost

Contante waarde GREX -2.828.000€                               

Variant 1A (duurzaam 8 jaar) Variant 2 (nieuwbouw)Variant 1B (duurzaam 30 jaar)
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Raming

Multifunctioneel centrum De Korf
Leusden

Definitief ● 18 september 2019



PROJECTGEGEVENS

ALGEMEEN

projectnaam: Multifunctioneel centrum De Korf

plaats: Leusden

werknummer: 10361

rapportnummer: 10361.A.1.RAM.D

omschrijving: Bouwkostenmanagement

onderdeel:

projectfase:

status:

versie: A

variant: 1

datum:

opgesteld door: M. (Mike) van der Drift m.v.d.drift@bbn.nl 088 - 226 7417

ing. R.A. (Rob) van Thienen r.van.thienen@bbn.nl 088 - 226 74 42

BOUWPARTNERS

opdrachtgever(s): Gemeente Leusden 

architect:

constructeur:

installatie adviseur:

bouwfysisch adviseur:

aannemer:

bouwkostenmanagement: bbn adviseurs

INHOUDSOPGAVE

projectgegevens

uitgangspunten

vormanalyse

totaalblad senario 1

onderbouwing bouwkosten: senario 1

totaalblad: scenario 2

onderbouwing bouwkosten: scenario 2

totaalblad: scenario 3

onderbouwing bouwkosten: scenario 3

Haalbaarheidsstudie

18 september 2019
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UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

opdrachtgever:

notitie vastgestelde scenarios:

Variant 1A - renovatie 8 jaar ( aangepaste versie)

Variant 1B - renovatie 30 jaar

Variant 2 - renovatie 8 jaar exclusief nieuwbouw sporthal 

architect:

Ebbens architecten, gevelstudie renovatie 27 mei 2019

Ebbens architecten, plattegrond SO-100 nieuw 15 mei 2019

Ebbens architecten, plattegrond SO-90 nieuw 20 mei 2019

innax

Concept rapportage 16211-03-17-RAP01 28 juni 2019

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is februari 2018

Specifieke uitgangspunten met betrekking tot de algemene bouwplaatskosten (ABK):

> Algemene werkzaamheden onderdeel van ABK

> Droogstoken gebouw onderdeel van ABK

> Parkeerkosten onderdeel van ABK

> CAR verzekering onderdeel van indirecte kosten

> Bankgarantie onderdeel van ABK

> Steigerwerk (op en af)

> Steigerwerk (huur)

Exclusief eventuele sanering verontreinigde grond

Exclusief eventuele asbestsanering

onderdeel van ABK

onderdeel van ABK
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VORMANALYSE

BESTAAND

Bruto vloeroppervlakte

HORECA

bowling 492                 m²

bowlingbar 80                   m²

restaurant 76                   m²

café 45                   m²

café entrée + toiletgroep 11                   m²

bar+ keuken 74                   m²

keuken berging 26                   m²

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 803

ZAAL

zaal 343                 m²

podium 93                   m²

gang 22                   m²

- - - - 458

SPORT

Sport; zaal 1.549             m²

kleedruimten+gang 328                 m²

entrée 5                     m²

entreehal+sportbar 191                 m²

toiletgroep 51                   m²

berging 16                   m²

trappenhuis 10                   m²

beheerder 29                   m²

1e verd; tribune 139                 m²

1e verd; cv ruimte 34                   m² 2.351

THEATER

entrée 6                     m²

toiletgroep 11 m²

gang 10 m²

kleedruimte+douche 10 m²

zaal 151 m²

bar+keuken 15 m²

toiletgroep 9 m²

trafo 16 m²

trappenhuis 3 m²

1e verd; tribune, techniek, berging 60 m² 290

- - - - 

- - - - 

- - - - 

3.901             m²bvo

18 september 2019
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TOTAALBLAD Variant 1A - renovatie 8 jaar ( aangepaste versie)

Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

Variant 1A - renovatie 8 jaar ( aangepaste versie)

Directe bouwkosten, incl. installaties 3.901             m²bvo 179                 699.374         

05 ALGEMEEN - vloer 3.901             m²bvo -                 -                 0,0%

10 SPORT - nieuwe entree 3.901             m²bvo -                 -                 0,0%

15 ALGEMEEN - Gevel 3.901             m²bvo 7                     27.000           3,9%

20 ALGEMEEN - Dak 3.901             m²bvo 16                   61.900           8,9%

25 HORECA - bowling, cafe, restaurant 3.901             m²bvo 3                     12.047           1,7%

30 HORECA - zaal 3.901             m²bvo 2                     8.864             1,3%

35 HORECA/SPORT - Funktiescheiding 3.901             m²bvo -                 -                 0,0%

40 SPORT - sportzaal 3.901             m²bvo 9                     36.947           5,3%

45 SPORT - kleedruimte en gang 3.901             m²bvo 5                     20.363           2,9%

50 THEATER 3.901             m²bvo 2                     9.345             1,3%

55 ALGEMEEN - Installaties 3.901             m²bvo 134                 522.908         74,8%

60 ALGEMEEN - terrein 3.901             m²bvo -                 -                 0,0%

totaal Directe bouwkosten, incl. installaties 699.374                 100,0% 179        

Totaal directe kosten, exclusief BTW 699.374                 179        

Algemene bouwplaatskosten 8,0% over 699.374         55.950           14          

755.324                 

Algemene kosten 7,0% over 755.324         52.873           

808.196                 

Winst en risico 4,0% over 808.196         32.328           

840.524                 

Prijsstijgingen tot start bouw 0,0% over 840.524         -                 

840.524                 

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 840.524         -                 

840.524                 

CAR-verzekering 0,35% over 840.524         2.942             

843.466                 

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 843.466                 120,6% 216        

investeringskosten 23,00% over 843.466         193.997         

Totaal investeringskosten, exclusief BTW 1.037.463              123,0% 266        
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10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

Raming Variant 1A - renovatie 8 jaar ( aangepaste versie)

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 ALGEMEEN - vloer 3.901             m²bvo

23 Binnenvloer; beton

constructieve voorz. betonvloer valt buiten de scoop -                  

totaal ALGEMEEN - vloer -                          -         

10 SPORT - nieuwe entree 24                   m²bvo

Entree sport

verwijderen noodtrap -                  n.v.t. 1.000             -                  

diverse verwijderen, aanpassen -                  n.v.t. 5.000             -                  

voorbereiding, ontgraven -                  n.v.t. 2.500             -                  

hijpalen hoh 3m aanname -                  n.v.t. 1.500             -                  

fundering -                  n.v.t. 250                 -                  

ruwbouwvloer -                  n.v.t. 125                 -                  

staalconstructie ca. HE 20 A -                  n.v.t. 75                   -                  

gesloten gevel oppervlak; beplating geisoleerd -                  n.v.t. 95                   -                  

opengeveloppervlak -                  n.v.t. 350                 -                  

toeslag entreedeuren -                  n.v.t. 1.000             -                  

dakconstructie geisoleerd -                  n.v.t. 100                 -                  

dakafwerking -                  n.v.t. 40                   -                  

vloer afwerking -                  n.v.t. 125                 -                  

wand afwerking -                  n.v.t. 45                   -                  

plafond afwerking -                  n.v.t. 30                   -                  

afwerkingen diverse -                  n.v.t. 2.500             -                  

trapconstructie, balustrade, bordes -                  n.v.t. 15.000           -                  

signing "SPORTHAL" -                  n.v.t. 750                 -                  

totaal SPORT - nieuwe entree -                          -         -         

15 ALGEMEEN - Gevel 3.901             m²bvo

Gevelgesloten

partieel reinigen niet opgenomen -                  

partieel herstel voegwerk niet opgenomen -                  

MJOP partieel herstel gevelmetselwerk en voegwerk 1                     pst 5.000             5.000             

Gevel isolatie 

niet opgenomen niet opgenomen 

Gevelkozijnen

MJOP herstel houtrot, beschadigingen bestaande kozijnen 1                     pst 10.000           10.000           

MJOP buitenschilderwerk, gevelkozijnen,ramen, deuren 1                     pst 12.000           12.000           

Geluidsreducerede maatregelen theater

geluids isolatie niet opgenomen -                  

totaal ALGEMEEN - Gevel 27.000                    7             

20 ALGEMEEN - Dak 3.901             m²bvo

dakgoten

MJOP vervangen zinken dakgoten 140                 m1 110                 15.400           

MJOP herstel gootbekleding voorzijde zaal 30                   m1 250                 7.500             

MJOP herstel bevestiging hwa 1                     pst 1.000             1.000             

MJOP buitenschilderwerk boeidelen, dakranden 1                     pst 15.000           15.000           

dakaansluiting 

INNAX herstel binnenzijde aansluiting dak m.b.t. tocht 300                 m¹ 50                   15.000           

dakbedekking sporthal 

vervangen dakbedekking sporthal niet opgenomen -                  

dakisolatie niet opgenomen -                  

VGW aanbrengen noodoverstorten 1                     pst 3.000             3.000             

de/monteren pv cellen excl. -                  -                  

overige daken (reeds gerenoveerd) excl. -                  -                  

INNAX overige daken, aanpassingen tbv installaties 1                     po 5.000             5.000             

18 september 2019

 



10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

Raming Variant 1A - renovatie 8 jaar ( aangepaste versie)

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo
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totaal ALGEMEEN - Dak 61.900                    16          

25 HORECA - bowling, cafe, restaurant 803                 m²bvo

INNAX open en sluiten plafonds tbv installatie 803                 m²bvo 15                   12.047           

totaal HORECA - bowling, cafe, restaurant 12.047                    3             

30 HORECA - zaal 458                 m²bvo

VGW open en sluiten plafonds tbv installatie 458                 m²bvo 15                   6.864             

OHD herstel etalage plafond "hwc plaat" 1                     pst 2.000             2.000             

totaal HORECA - zaal 8.864                      2             

35 HORECA/SPORT - Funktiescheiding 302                 m²bvo

stofschot naast trappenhuis -                  n.v.t. 10.000           -                  

sloop plafonds tbv installatie -                  n.v.t. 15                   -                  

systeemplafond -                  n.v.t. 30                   -                  

entrée-toilet-trappenhuis 150 m2 bvo

sloopwerk afwerking, trap -                  n.v.t. 45                   -                  

dichtzetten trapsparing -                  n.v.t. 2.500             -                  

vloer afwerking; entree -                  n.v.t. 45                   -                  

wandafwerking pleisterwerk, scan, saus -                  n.v.t. 55                   -                  

post schilderwerk entree -                  n.v.t. 3.500             -                  

nieuwe toiletgroepen dames-heren 40 m2 bvo

bouwkundige voorziening tbv installaties -                  n.v.t. 10                   -                  

ruwbouw wanden -                  n.v.t. 85                   -                  

binnendeuren incl kozijnen -                  n.v.t. 750 -                  

vloer afwerking; tegelwerk -                  n.v.t. 90                   -                  

wandafwerking; tegelwerk -                  n.v.t. 75                   -                  

totaal HORECA/SPORT - Funktiescheiding -                          -         

40 SPORT - sportzaal 1.688             m²bvo

sportzaal 1.549      m2 bvo

sportvloer handhaven -                  

trenomat handhaven -                  

VGW verwijderen tribune begane grond 1                     pst 5.000             5.000             

plafondafwerking; balvast handhaven -                  

VGW toegang installatieruimte 1                     pst 5.000             5.000             

wandafwerking; panelen od excl. -                  

voorzieningen excl. -                  

sport tribune 1e verd. 139         m² bvo

sloopwerk afwerking handhaven -                  

VGW vervangen hekwerk 49                   m¹ 375                 18.188           

OHD vloerafwerking 139                 m² bvo 45                   6.260             

wandafwerking handhaven -                  

OHD voorzieningen 1                     pst 2.500             2.500             

totaal SPORT - sportzaal 36.947                    9             

45 SPORT - kleedruimte en gang 395                 m²bvo

nieuwe trapopgang 1              pst

sloopwerk gevel sporthal -                  n.v.t. 7.500             -                  

nieuwe trap opbouw -                  n.v.t. 10.000           -                  

nieuwe trap ntb -                  n.v.t. 5.000             -                  

nieuwe toiletgroepen miva-dames-heren 1              pst

aanpassen damestoilet -                  n.v.t. 5.000             -                  

aanpassen herentoilet -                  n.v.t. 5.000             -                  

aanbrengen miva toilet -                  n.v.t. 7.500             -                  



10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

Raming Variant 1A - renovatie 8 jaar ( aangepaste versie)

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo
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sport kleedruimte en gang; 358 m2 bvo

VGW toeslag brandscheiding 1                     pst 10.000           10.000           

MJOP wandafwerking droog (herstel 5%) 1                     pst 5.000             5.000             

INNAX open en sluiten plafonds tbv installatie 358                 m² bvo 15                   5.363             

totaal SPORT - kleedruimte en gang 20.363                    5             

50 THEATER 290                 m²bvo

INNAX open en sluiten plafonds tbv installatie 290                 m²bvo 15                   4.345             

VGW aanpassen balustrade van theater 1                     pst 5.000             5.000             

totaal THEATER 9.345                      2             

55 ALGEMEEN - Installaties 3.901             m²bvo

INNAX bouwkundige voorzieningen 3.901             m² bvo 5                     19.506           

INNAX brandwerende voorzieningen 3.901             m² bvo 1                     3.901             

advies INNAX installaties d.d. 28-06-2019

INNAX Legionella 1,0                  po 79.920           79.920           

INNAX Ventilatie 1,0                  po 419.580         419.580         

Verbouwing ( € 58.245,=) -                  n.v.t. -                  

499.500        

totaal ALGEMEEN - Installaties 522.908                 134        

60 ALGEMEEN - terrein 3.901             m²bvo

terrein en groen voorziningen exclusief -                  

sport - signings gevel -                  n.v.t. 7.500             -                  

horeca - pergola voorziening -                  n.v.t. 10.000           -                  

horeca - signings gevel -                  n.v.t. 7.500             -                  

totaal ALGEMEEN - terrein -                          -         

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Variant 1A - renovatie 8 jaar ( aangepaste versie) 699.374                 179        



10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

TOTAALBLAD Variant 1B - renovatie 30 jaar

Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

Variant 1B - renovatie 30 jaar

Directe bouwkosten, incl. installaties 3.901             m²bvo 562                 2.193.426     

05 ALGEMEEN - vloer 3.901             m²bvo -                  -                  0,0%

10 SPORT - nieuwe entree 3.901             m²bvo 22                   86.185           3,9%

15 ALGEMEEN - Gevel 3.901             m²bvo 20                   79.250           3,6%

20 ALGEMEEN - Dak 3.901             m²bvo 49                   189.400         8,6%

25 HORECA - bowling, cafe, restaurant 3.901             m²bvo 9                     36.142           1,6%

30 HORECA - zaal 3.901             m²bvo 6                     22.591           1,0%

35 HORECA/SPORT - Funktiescheiding 3.901             m²bvo 20                   78.992           3,6%

40 SPORT - sportzaal 3.901             m²bvo 78                   304.483         13,9%

45 SPORT - kleedruimte en gang; 3.901             m²bvo 38                   148.443         6,8%

50 THEATER 3.901             m²bvo 5                     18.034           0,8%

55 ALGEMEEN - Installaties 3.901             m²bvo 309                 1.204.908      54,9%

60 ALGEMEEN - terrein 3.901             m²bvo 6                     25.000           1,1%

totaal Directe bouwkosten, incl. installaties 2.193.426              100,0% 562        

Totaal directe kosten, exclusief BTW 2.193.426              562        

Algemene bouwplaatskosten 8,0% over 2.193.426      175.474         45          

2.368.900              

Algemene kosten 7,0% over 2.368.900      165.823         

2.534.723              

Winst en risico 4,0% over 2.534.723      101.389         

2.636.112              

Prijsstijgingen tot start bouw 0,0% over 2.636.112      -                  

2.636.112              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 2.636.112      -                  

2.636.112              

CAR-verzekering 0,35% over 2.636.112      9.226             

2.645.339              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 2.645.339              120,6% 678        

investeringskosten 35,00% over 2.645.339      925.868         

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 3.571.207              135,0% 915        

18 september 2019
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10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

Raming Variant 1B - renovatie 30 jaar

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 ALGEMEEN - vloer 3.901             m²bvo

23 Binnenvloer; beton

constructieve voorz. betonvloer valt buiten de scoop -                  

totaal ALGEMEEN - vloer -                          -         

10 SPORT - nieuwe entree 24                   m²bvo

Entree sport

FUNC verwijderen noodtrap 1                     pst 1.000             1.000             

FUNC diverse verwijderen, aanpassen 1                     pst 5.000             5.000             

FUNC voorbereiding, ontgraven 1                     pst 2.500             2.500             

FUNC hijpalen hoh 3m aanname 5                     st 1.500             7.500             

FUNC fundering 18                   m1 250                 4.500             

FUNC ruwbouwvloer 24                   m2 125                 3.000             

FUNC staalconstructie ca. HE 20 A 89                   m1 75                   6.675             

FUNC gesloten gevel oppervlak; beplating geisoleerd 80                   m2 95                   7.600             

FUNC opengeveloppervlak 30                   m2 350                 10.500           

FUNC toeslag entreedeuren 1                     pst 1.000             1.000             

FUNC dakconstructie geisoleerd 48                   m2 100                 4.800             

FUNC dakafwerking 48                   m2 40                   1.920             

FUNC vloer afwerking 24                   m2 125                 3.000             

FUNC wand afwerking 50                   m2 45                   2.250             

FUNC plafond afwerking 48                   m2 30                   1.440             

FUNC afwerkingen diverse 1                     pst 2.500             2.500             

FUNC trapconstructie, balustrade, bordes 1                     pst 15.000           15.000           

FUNC signing "SPORTHAL" 8                     st 750                 6.000             

totaal SPORT - nieuwe entree 86.185                    3.591     22          

15 ALGEMEEN - Gevel 3.901             m²bvo

Gevelgesloten

OHD partieel reinigen 300                 m2 15                   4.500             

MJOP partieel herstel voegwerk 100                 m2 45                   4.500             

MJOP partieel herstel gevelmetselwerk 1                     pst 5.000             5.000             

Gevel isolatie 

niet opgenomen niet opgenomen 

Gevelkozijnen

MJOP vervangen gevelkozijnen horeca 85                   m2 450                 38.250           

vervangen gevelkozijnen theater niet opgenomen -                  

MJOP vervangen gevelkozijnen zaal 50                   m2 450                 22.500           

MJOP vervangen gevelkozijnen sporthal 10                   m2 450                 4.500             

vervangen gevelkozijnen kleedruimte zie nieuwe entree -                  

Geluidsreducerede maatregelen theater

niet opgenomen niet opgenomen

totaal ALGEMEEN - Gevel 79.250                    20          

20 ALGEMEEN - Dak 3.901             m²bvo

dakgoten

MJOP vervangen zinken dakgoten 140                 m1 110                 15.400           

MJOP herstel gootbekleding voorzijde zaal 30                   m1 250                 7.500             

ONDH. herstel bevestiging hwa 1                     pst 1.000             1.000             

MJOP buitenschilderwerk boeidelen, dakranden 1                     pst 15.000           15.000           

dakaansluiting 

herstel binnenzijde aansluiting dak m.b.t. tocht 300                 m¹ 50                   15.000           

dakbedekking sporthal 

OHD vervangen dakbedekking sporthal 1.500             m² 55                   82.500           

OHD dakisolatie 1.500             m² 30                   45.000           

VGW aanbrengen noodoverstorten 1                     pst 3.000             3.000             

de/monteren pv cellen exclusief -                  

overige daken (reeds gerenoveerd) exclusief -                  

INNAX overige daken, aanpassingen tbv installaties 1                     po 5.000             5.000             

18 september 2019
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10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

Raming Variant 1B - renovatie 30 jaar

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo
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totaal ALGEMEEN - Dak 189.400                 49          

25 HORECA - bowling, cafe, restaurant 803                 m²bvo

INNAX sloop plafonds tbv installatie 803                 m²bvo 15                   12.047           

INNAX systeemplafond 803                 m²bvo 30                   24.095           

totaal HORECA - bowling, cafe, restaurant 36.142                    9             

30 HORECA - zaal 458                 m²bvo

INNAX sloop plafonds tbv installatie 458                 m²bvo 15                   6.864             

INNAX systeemplafond 458                 m2 30                   13.727           

OHD herstel etalage plafond "hwc plaat" 1                     pst 2.000             2.000             

totaal HORECA - zaal 22.591                    6             

35 HORECA/SPORT - Funktiescheiding 302                 m²bvo

FUNC stofschot naast trappenhuis 1                     pst 10.000           10.000           

FUNC sloop plafonds tbv installatie 302                 m²bvo 15                   4.526             

FUNC systeemplafond 302                 m2 30                   9.053             

entrée-toilet-trappenhuis 150 m2 bvo

FUNC sloopwerk afwerking, trap 150                 m²bvo 45                   6.750             

FUNC dichtzetten trapsparing 1                     pst 2.500             2.500             

FUNC vloer afwerking; entree 110                 m2 bvo 45                   4.950             

FUNC wandafwerking pleisterwerk, scan, saus 150                 m2 bvo 55                   8.250             

FUNC post schilderwerk entree 1                     pst 3.500             3.500             

nieuwe toiletgroepen dames-heren 40 m2 bvo

FUNC bouwkundige voorziening tbv installaties 40                   m2 bvo 10                   400                 

FUNC ruwbouw wanden 90                   m2 85                   7.650             

FUNC binnendeuren incl kozijnen 10 st 750 7.500             

FUNC vloer afwerking; tegelwerk 40                   m2 bvo 90                   3.600             

FUNC wandafwerking; tegelwerk 138                 m2 bvo 75                   10.313           

totaal HORECA/SPORT - Funktiescheiding 78.992                    20          

40 SPORT - sportzaal 1.688             m²bvo

sportzaal 1.549      m2 bvo

OHD verwijderen vloer 1.549             m²bvo 15                   23.228           

sportzaal, trenomat handhaven -                  

VGW verwijderen sportzaal, tribune begane grond 1                     pst 5.000             5.000             

INNAX fraizen en egaliseren vloer, vloerverwarming 1.549             m²bvo 25                   38.714           

OHD vloerafwerking; sportvloer klasse 2/3 1.549             m² bvo 75                   116.141         

OHD plafondafwerking; balvast 1.549             m² bvo 55                   85.170           

VGW toegang installatieruimte 1                     pst 5.000             5.000             

wandafwerking; panelen od exclusief -                  

voorzieningen exclusief -                  

sport tribune 1e verd. 139         m² bvo

OHD sloopwerk afwerking 139                 m² bvo 20                   2.782             

VGW vervangen hekwerk 49                   m¹ 375                 18.188           

OHD vloerafwerking 139                 m² bvo 45                   6.260             

OHD wandafwerking 1                     pst 1.500             1.500             

OHD voorzieningen 1                     pst 2.500             2.500             

totaal SPORT - sportzaal 304.483                 78          

45 SPORT - kleedruimte en gang; 395                 m²bvo

nieuwe trapopgang 1              pst

FUNC sloopwerk gevel sporthal 1                     pst 7.500             7.500             

FUNC nieuwe trap opbouw 1                     pst 10.000           10.000           

FUNC nieuwe trap ntb 1                     pst 5.000             5.000             
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Raming Variant 1B - renovatie 30 jaar

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo
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nieuwe toiletgroepen miva-dames-heren 1              pst

FUNC aanpassen damestoilet 1                     pst 5.000             5.000             

FUNC aanpassen herentoilet 1                     pst 5.000             5.000             

FUNC aanbrengen miva toilet 1                     pst 7.500             7.500             

sport kleedruimte en gang; 358 m2 bvo

VGW toeslag brandscheiding 1                     pst 10.000           10.000           

MJOP sloopwerk afwerking 358                 m²bvo 25                   8.939             

MJOP herstel vloer 358                 m²bvo 15                   5.363             

MJOP herstel werk rondom 358                 m²bvo 10                   3.576             

MJOP vloerafwerking; nat 358                 m² bvo 120                 42.907           

MJOP wandafwerking nat 188                 m2 90                   16.875           

OHD wandafwerking droog (herstel 5%) 1                     pst 5.000             5.000             

OHD aftimmerwerk algemeen 395                 m² bvo 5                     1.973             

ODH plafondafwerking 395                 m² bvo 35                   13.810           

totaal SPORT - kleedruimte en gang; 148.443                 38          

50 THEATER 290                 m²bvo

INNAX sloop plafonds tbv installatie 290                 m²bvo 15                   4.345             

INNAX systeemplafond 290                 m2 30                   8.690             

VGW aanpassen balustrade van theater 1                     pst 5.000             5.000             

totaal THEATER 18.034                    5             

55 ALGEMEEN - Installaties 3.901             m²bvo

INNAX bouwkundige voorzieningen 3.901             m² bvo 5                     19.506           

INNAX brandwerende voorzieningen 3.901             m² bvo 1                     3.901             

INNAX advies INNAX installaties d.d. 28-06-2019 1,0                  po 1.181.500      1.181.500      

totaal ALGEMEEN - Installaties 1.204.908              309        

60 ALGEMEEN - terrein 3.901             m²bvo

terrein en groen voorziningen exclusief -                  

FUNC sport - signings gevel 1                     pst 7.500             7.500             

FUNC horeca - pergola voorziening 1                     pst 10.000           10.000           

FUNC horeca - signings gevel 1                     pst 7.500             7.500             

totaal ALGEMEEN - terrein 25.000                    6             

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Variant 1B - renovatie 30 jaar 2.193.426              562        
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10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

TOTAALBLAD Variant 2 - renovatie 8 jaar exclusief nieuwbouw sporthal 

Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

Variant 2 - renovatie 8 jaar exclusief nieuwbouw sporthal 

Directe bouwkosten, incl. installaties 1.886             m²bvo 283                 533.055         

05 ALGEMEEN - vloer 1.886             m²bvo -                 -                 0,0%

10 SPORT - nieuwe entree 1.886             m²bvo -                 -                 0,0%

15 ALGEMEEN - Gevel 1.886             m²bvo 14                   27.000           5,1%

20 ALGEMEEN - Dak 1.886             m²bvo 31                   57.900           10,9%

25 HORECA - bowling, cafe, restaurant 1.886             m²bvo 6                     12.047           2,3%

30 HORECA - zaal 1.886             m²bvo 5                     8.864             1,7%

35 HORECA/SPORT - Funktiescheiding 1.886             m²bvo 42                   78.992           14,8%

40 SPORT - sportzaal 1.886             m²bvo -                 -                 0,0%

45 SPORT - kleedruimte en gang 1.886             m²bvo -                 -                 0,0%

50 THEATER 1.886             m²bvo 5                     9.345             1,8%

55 ALGEMEEN - Installaties 1.886             m²bvo 166                 313.908         58,9%

60 ALGEMEEN - terrein 1.886             m²bvo 13                   25.000           4,7%

totaal Directe bouwkosten, incl. installaties 533.055                 100,0% 283        

Totaal directe kosten, exclusief BTW 533.055                 283        

Algemene bouwplaatskosten 8,0% over 533.055         42.644           23          

575.699                 

Algemene kosten 7,0% over 575.699         40.299           

615.998                 

Winst en risico 4,0% over 615.998         24.640           

640.638                 

Prijsstijgingen tot start bouw 0,0% over 640.638         -                 

640.638                 

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 640.638         -                 

640.638                 

CAR-verzekering 0,40% over 640.638         2.563             

643.201                 

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 643.201                 120,7% 341        

investeringskosten 23,00% over 643.201         147.936         

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 791.137                 123,0% 419        

18 september 2019
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10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

Raming Variant 2 - renovatie 8 jaar exclusief nieuwbouw sporthal 

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 ALGEMEEN - vloer 3.901             m²bvo

23 Binnenvloer; beton

constructieve voorz. betonvloer valt buiten de scoop -                  

totaal ALGEMEEN - vloer -                          -         

10 SPORT - nieuwe entree 24                   m²bvo

entree sport nieuwbouw -                  

totaal SPORT - nieuwe entree -                          -         -         

15 ALGEMEEN - Gevel 3.901             m²bvo

Gevelgesloten

partieel reinigen niet opgenomen -                  

partieel herstel voegwerk niet opgenomen -                  

MJOP partieel herstel gevelmetselwerk en voegwerk 1                     pst 5.000             5.000             

Gevel isolatie 

niet opgenomen niet opgenomen 

Gevelkozijnen

MJOP herstel houtrot, beschadigingen bestaande kozijnen 1                     pst 10.000           10.000           

MJOP buitenschilderwerk, gevelkozijnen,ramen, deuren 1                     pst 12.000           12.000           

Geluidsreducerede maatregelen theater

geluids isolatie niet opgenomen -                  

totaal ALGEMEEN - Gevel 27.000                    7             

20 ALGEMEEN - Dak 3.901             m²bvo

dakgoten

MJOP vervangen zinken dakgoten 140                 m1 110                 15.400           

MJOP herstel gootbekleding voorzijde zaal 30                   m1 250                 7.500             

OHD herstel bevestiging hwa nieuwbouw -                  

MJOP buitenschilderwerk boeidelen, dakranden 1                     pst 15.000           15.000           

dakaansluiting 

INNAX herstel binnenzijde aansluiting dak m.b.t. tocht 300                 m¹ 50                   15.000           

dakbedekking sporthal 

vervangen dakbedekking sporthal nieuwbouw -                  

dakisolatie nieuwbouw -                  

aanbrengen noodoverstorten nieuwbouw -                  

de/monteren pv cellen nieuwbouw -                  

overige daken (reeds gerenoveerd) nieuwbouw -                  

INNAX overige daken, aanpassingen tbv installaties 1                     po 5.000             5.000             

totaal ALGEMEEN - Dak 57.900                    15          

25 HORECA - bowling, cafe, restaurant 803                 m²bvo

INNAX open en sluiten plafonds tbv installatie 803                 m²bvo 15                   12.047           

totaal HORECA - bowling, cafe, restaurant 12.047                    3             

30 HORECA - zaal 458                 m²bvo

INNAX open en sluiten plafonds tbv installatie 458                 m²bvo 15                   6.864             

OHD herstel etalage plafond "hwc plaat" 1                     pst 2.000             2.000             

totaal HORECA - zaal 8.864                      2             

18 september 2019

 



10361.A.1.RAM.D Multifunctioneel centrum De Korf Leusden

Raming Variant 2 - renovatie 8 jaar exclusief nieuwbouw sporthal 

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

 

35 HORECA/SPORT - Funktiescheiding 302                 m²bvo

FUNC stofschot naast trappenhuis 1                     pst 10.000           10.000           

FUNC sloop plafonds tbv installatie 302                 m²bvo 15                   4.526             

FUNC systeemplafond 302                 m2 30                   9.053             

entrée-toilet-trappenhuis 150 m2 bvo

FUNC sloopwerk afwerking, trap 150                 m²bvo 45                   6.750             

FUNC dichtzetten trapsparing 1                     pst 2.500             2.500             

FUNC vloer afwerking; entree 110                 m2 bvo 45                   4.950             

FUNC wandafwerking pleisterwerk, scan, saus 150                 m2 bvo 55                   8.250             

FUNC post schilderwerk entree 1                     pst 3.500             3.500             

nieuwe toiletgroepen dames-heren 40 m2 bvo

FUNC bouwkundige voorziening tbv installaties 40                   m2 bvo 10                   400                 

FUNC ruwbouw wanden 90                   m2 85                   7.650             

FUNC binnendeuren incl kozijnen 10 st 750 7.500             

FUNC vloer afwerking; tegelwerk 40                   m2 bvo 90                   3.600             

FUNC wandafwerking; tegelwerk 138                 m2 bvo 75                   10.313           

totaal HORECA/SPORT - Funktiescheiding 78.992                    20          

40 SPORT - sportzaal 1.688             m²bvo

sport nieuwbouw -                  

totaal SPORT - sportzaal -                          -         

45 SPORT - kleedruimte en gang 395                 m²bvo

kleedruimte en gang nieuwbouw -                  

totaal SPORT - kleedruimte en gang -                          -         

50 THEATER 290                 m²bvo

open en sluiten plafonds tbv installatie 290                 m²bvo 15                   4.345             

VGW aanpassen balustrade van theater 1                     pst 5.000             5.000             

totaal THEATER 9.345                      2             

55 ALGEMEEN - Installaties 3.901             m²bvo

bouwkundige voorzieningen 3.901             m² bvo 5                     19.506           

brandwerende voorzieningen 3.901             m² bvo 1                     3.901             

advies INNAX installaties d.d. 28-06-2019 1,0                  po 290.500         290.500         

totaal ALGEMEEN - Installaties 313.908                 80          

60 ALGEMEEN - terrein 3.901             m²bvo

terrein en groen voorziningen exclusief -                  

sport - signings gevel 1                     pst 7.500             7.500             

horeca - pergola voorziening 1                     pst 10.000           10.000           

horeca - signings gevel 1                     pst 7.500             7.500             

totaal ALGEMEEN - terrein 25.000                    6             

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Variant 2 - renovatie 8 jaar exclusief nieuwbouw sporthal 533.055                 137        



 

 

Bijlage 2.3 Raming stichtingskosten Nieuwbouw-delen 

  



Bouwkostenmanagement
De Korf variant 2 Nieuwbouw
Leusden

onderdeel: Raming

projectfase: Schetsontwerp

rapportnummer: 10361.A.1.SO.RAM.D

status: Definitief
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opdrachtgever:

18 september 2019
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PROJECTGEGEVENS

ALGEMEEN

projectnaam: De Korf variant 2 Nieuwbouw

plaats: Leusden

werknummer: 10361

rapportnummer: 10361.A.1.SO.RAM.D

omschrijving: Bouwkostenmanagement

onderdeel:

projectfase:

status:

versie: A

variant: 1

datum:

opgesteld door: ing. R.A. (Rob) van Thienen r.van.thienen@bbn.nl 088 - 226 74 42

gecontroleerd door   

BOUWPARTNERS

opdrachtgever: Gemeente Leusden

architect (stedebouw):

constructeur:

installatieadviseur:

bouwfysisch adviseur:

aannemer:

bouwkostenmanagement: bbn adviseurs

INHOUDSOPGAVE

projectgegevens

uitgangspunten

vormanalyse

totaalblad

onderbouwing bouwkosten

 

Schetsontwerp

18 september 2019

Raming

Definitief
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GEHANTEERDE GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

opdrachtgever:

… … d.d.

architect:

Ebbens Architecten bestaand situatie, gevels, plattegronden, doorsneden d.d. 16-mei-19

constructeur:

ABT plattegronden, doorsneden d.d. 21-mei-19

overig:

… … d.d.

UITGANGSPUNTEN

algemeen

- alle bedragen exclusief BTW

- prijspeildatum mei 2019

- excl. bouwrijp maken terrein

- excl. eventuele sanering verontreinigde grond

- excl. eventuele asbestsanering (rapport asbestinventarisatie d.d. 17-10-2012)

- excl. verhuizing / tijdelijke huisvesting (locatie elders)

- excl. losse inrichting / maatwerk meubelmaker

- incl. installatiekosten

- excl. kostenverdeelsleutel voor verdeling fundering en dak

De Smidse

- variant handhaven parkeren is incl. verleggen in-/ uitrit parkeren

- excl. eventuele herinrichting Burgermeester van der Postlaan (buiten bouwplangrenzen) nav verleggen inrit parkeren

- parkeer scenario handhaven en herbouw incl. (nieuwe) installaties

- excl. bemaling, excl. damwanden (ontgraving natuurlijk talud)

- parkeren open gevel

De Korf

- fase 1 kosten sloop sporthal incl. aanhelen te handhaven MFA

- excl. kelderdekafwerking
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden ##########

TOTAALOVERZICHT Definitief

handhaven parkeren herbouw parkeren renovatie

fase 1 fase 2 fase 3 totaal totaal deel

SPORTHAL PARKEREN WONEN BEDRIJF TOTAAL SPORTHAL PARKEREN WONEN BEDRIJF TOTAAL SPORTHAL PARKEREN WONEN TOTAAL MFA MFA bow.+theat. TOTAAL

nieuw handhaven nieuw nieuw nieuw herbouw nieuw nieuw sloop nieuw nieuw 8 jaar 30 jaar 8 jaar

Algemene gegevens

totaal aantal ehd st 136               6                   2                   136               6                   2                   58                 24                 

totaal BVO m² 1.760           3.560           740               220               6.280 1.760           3.560           740               220               6.280 1.870           1.903           2.738           6.511 3.772           3.772           1.902           

totaal BBO m² -                1.780           80                 220               2.080 -                1.780           80                 220               2.080 1.870           1.903           -                3.773 3.772           3.772           1.902           

Totaal directe bouwkosten 2.407.025 1.904.385 976.324 232.950 5.520.684 2.407.025 2.389.253 976.324 232.950 6.005.551 495.777 2.291.574 3.082.627 5.869.978 0 0 0

Staartkosten

ABK 193.600 320.400 111.000 33.000 658.000 193.600 391.600 111.000 33.000 729.200 12.650 209.330 410.715 632.695 -                -                -                

AK 7% 182.044 155.735 76.113 18.617 432.508 182.044 194.660 76.113 18.617 471.433 35.590 175.063 244.534 455.187 -                -                -                

W&R 4% 111.307 95.221 46.537 11.383 264.448 111.307 119.020 46.537 11.383 288.247 21.761 107.039 149.515 278.314 -                -                -                

CAR 0,35% 10.129 8.665 4.235 1.036 24.065 10.129 10.831 4.235 1.036 26.231 1.980 9.741 13.606 25.327 -                -                -                

Totaal bouwkosten excl. BTW 2.904.104 2.484.406 1.214.209 296.985 6.899.704 2.904.104 3.105.364 1.214.209 296.985 7.520.661 567.758 2.792.746 3.900.996 7.261.501 0 0 0

per m²bvo 1.650 698 1.641 1.350 1.099 1.650 872 1.641 1.350 1.198 304 1.468 1.425 1.115 0 0 0

per ehd 18.268 202.368 22.834 202.368 48.151 162.542

bijkomende kosten % 30% 30% 40% 30% 32% 30% 30% 40% 30% 32% 30% 30% 40% 35% 35% 35% 35%

bijkomende kosten 871.231 745.322 485.684 89.096 2.191.332 871.231 931.609 485.684 89.096 2.377.619 170.327 837.824 1.560.399 2.568.550 0 0 0

Totaal investeringskosten excl. btw 3.775.335 3.229.728 1.699.892 386.081 9.091.036 3.775.335 4.036.973 1.699.892 386.081 9.898.281 738.085 3.630.570 5.461.395 9.830.050 0 0 0

Totaal investeringskosten excl. btw

scenario 1 totaalrenovatie 8 jaar 0 0

scenario 2 totaalrenovatie 30 jaar 0 0

scenario 3 nieuwb.+PPL handhaven 9.091.036 9.830.050 0 18.921.086

nieuwb.+PPL herbouw 9.898.281 9.830.050 0 19.728.331

DE KORF

nieuwbouw

DE SMIDSE
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE sporthal
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

verhouding 100%

aantal lagen 1                     lg

totaal aantal woningen -                  st

bruto verdiepingshoogte 9,0                  m

beukmaat 7                     m

diepte blok 33                   m¹

GBO gemiddeld m²

totaal GBO m²

BVO per wo excl. onts+berg m²

BVO per wo incl. ontsl.+berg m²

totaal BVO excl. ontsl. +bergingen m²

totaal BVO incl. ontsl./bergingen 1.760             m²

totaal BBO -                  m²

BGO incl. kopgevels 1.236             m²

factor gbo / bvo 0%

factor gevel / bvo 70%

factor dak/ bvo 0%

factor gevel open / gevel 0%

toeslag gevelarchitectuur -                  €/m²go

toeslag dakarchitectuur -                  €/m²bbo

05 Sloopwerkzaamheden 1.760             m²bvo

sloop volledig in ppl

asbest saneren pm

totaal Sloopwerkzaamheden -                          -         -         

10 Bodemvoorzieningen -                  m²bbo

grondwerk -                  m²bbo 18                   -                  

totaal Bodemvoorzieningen -                          -         -         

15 Heiwerk -                  m²bbo

Heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ in ppl

1 paal gerekend per 12 m²

totaal Heiwerk -                          -         -         

20 Fundering t/m begane grondvloer -                  m²bbo

verdeling naar BVO -                  m²bvo -                  -                  

funderingsbalken in ppl

begane grondvloer geïsoleerd in ppl

liftput -                  pst 6.500             -                  

totaal Fundering t/m begane grondvloer -                          -         -         

30 Ruwbouw 1.760             m²bvo

begane grond -                  m²bvo

staalconstructie incl. kolommen en liggers50kg/m² -                  m²bvo 113                 -                  

brandwerend bekleden staalconstructie -                  m²bvo 30                   -                  

kanaalplaatvloer incl. druklaag -                  m² 90                   -                  

verdiepingsvloeren tpv PPL 1.651             m² 115                 189.854         

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen -                  m² 10                   -                  

verdieping, sportzaal 1.760             m²bvo

staalconstructie incl. kolommen en liggers30kg/m² 1.760             m²bvo 68                   118.800         

toeslag grote overspanning sportzaal 10kg/m² 1.530             m²bvo 25                   38.260           

brandwerend bekleden staalconstructie 1.530             m²bvo 20                   30.608           

toeslag ontkoppelde vloer, gymzaal boven -                  m²bvo 50                   -                  

dakvloer, stalen dakplaten 1.651             m² 35                   57.782           

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 1.760             m² 10                   17.600           

totaal Ruwbouw 452.903                 257        257        

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE sporthal
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

40 Gevelsluiting 1.236             m²bgo

begane grond -                  m²bgo

gevel 'open' 40% -                 m²bgo

aluminium kozijnen -                  m²bgo 475                 -                  

zonwering 0% -                  m² 120                 -                  

gevel 'gesloten' 60%

HSB-elementen, bruto meters -                  m²bgo 130                 -                  

gevel afwerking, houten lamellen -                  m²bgo 200                 -                  

-                          

verdieping 1.236             m²bgo

gevel 'open' 10% 124                m²bgo

aluminium kozijnen 124                 m²bgo 475                 58.696           

zonwering 0% -                  m² 120                 -                  

gevel 'gesloten' 90%

HSB-elementen, bruto meters 1.236             m²bgo 130                 160.641         

gevel afwerking 1.112             m²bgo 200                 222.426         

441.763                  

gevel 'diversen'

toeslag architectuur -                  m²bgo 25                   -                  

toeslag entrée sporthal 1                     pst 15.000           15.000           

"verhuisdeur" in gevel gymzaal t.b.v. aanvoer attributen 1                     pst 5.000             5.000             

gevelsteiger / hoogwerker 1.236             m² 20                   24.714           

totaal Gevelsluiting 486.477                 394        276        

50 Afbouw 1.760             m²bvo

algemeen 1.760             m²bvo

afwerkvloer (zwevende dekvloer) 230                 m² 25                   5.750             

diverse scheidingswanden (ms of gibo), 0,5m²/m²bvo 115                 m² 60                   6.900             

toeslag voor open systeemwanden 10% 12                   m²bvo 365                 4.198             

binnendeuren 230                 m²bvo 10                   2.300             

toeslag voor sanitair 5                     st 3.500             17.500           

diverse timmer en schilderwerkzaamheden 1.760             m²bvo 15                   26.400           

bouwkundige voorzieningen voor installaties 1.760             m²bvo 10                   17.600           

80.648                    

begane grond -                  m²bvo

Overig -                 m²bvo

vloerafwerking -                  m²bvo 60                   -                  

wandafwerking, stuc en sauswerk -                  m²bvo 30                   -                  

plafondafwerking -                  m²bvo 65                   -                  

-                          

verdieping 1.760             m²bvo

Sporthal 1.092             m²bvo

vloerafwerking, sportvloer klasse 2 1.092             m²bvo 75                   81.900           

vloerafwerking overig 438                 m²bvo 40                   17.520           

wandafwerking, stuc en sauswerk 438                 m²bvo 30                   13.140           

toeslag geperforeerde wandplaat -                  m² 50                   -                  

wandafwerking, tegelwerk in kleedkamers 60                   m² 65                   3.900             

plafondafwerking, sportzaal, cannelurevulling en toeslag geperforeerd1.092             m²bvo 10                   10.920           

plafondafwerking, overig 438                 m²bvo 55                   24.090           

segmentdeuren tpv bergingen sportzaal 2                     st 3.000             6.000             

157.470                  

totaal Afbouw 238.118                 135        135        

55 Vaste inrichting 1.760             m²bvo

balie in horeca 1                     pst 10.000           10.000           

optrekbare scheidingswand, opdeling zaaldelen 2                     pst 75.000           150.000         

reservering scorebord 1                     pst 4.500             4.500             

banken en haken kleedruimten 4                     pst 2.500             10.000           

pantry 1                     pst 3.500             3.500             

vaste kasten in berging sportzaal 2                     pst 2.500             5.000             

totaal Vaste inrichting 183.000                 104        104        
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE sporthal
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

60 Ontsluiting 1.760             m²bvo

hoofdtrappenhuis begane grond -                  lgn 24.150           -                  

hoofdtrappenhuis verdiepingen -                  lgn 15.000           -                  

trappenhuis 3                     lgn 10.000           30.000           

noodtrappenhuis -                  lgn 10.000           -                  

totaal Ontsluiting 30.000                    17          17          

70 Horizontale afwerkingen 1.760             m²bvo

isolatie incl. dakbedekking 1.650             m²bdo 105                 173.250         

valbeveiliging 1.650             m²bdo 7                     11.550           

dakrand 137                 m¹ 175                 24.028           

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. 1.650             m² 8                     13.200           

dakluik 1                     pst 2.500             2.500             

totaal Horizontale afwerkingen 224.528                 128        128        

90 Installaties 1.760             m²bvo

w&e-installatie BENG 1.760             m²bvo 450                 792.000         

w-installatie incl.

e-installatie incl.

keukeninstallatie pm

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 0 stpl -                  st -                  -                  

PV-panelen incl.

totaal Installaties 792.000                 450        450        

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE SMIDSE 2.407.025              1.368     

Algemene bouwplaatskosten 8,0% over 2.407.025      193.600         110        

2.600.625              

Algemene kosten 7,0% over 2.600.625      182.044         

2.782.668              

Winst en risico 4,0% over 2.782.668      111.307         

2.893.975              

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 2.893.975      -                  

2.893.975              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 2.893.975      -                  

2.893.975              

CAR-verzekering 0,35% over 2.893.975      10.129           

2.904.104              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 1.651             2.904.104              120,7% 1.650     
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE parkeren 2-laags, half verdiept handhaven
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

Algemene gegevens

aantal lagen 2                     lg

aantal parkeer plaatsen 136                 ppl

bruto verdiepingshoogte 3,0                  m

totaal BVO 3.560             m² 26                   m²/ppl

totaal BBO 1.780             m²

05 Sloopwerkzaamheden 3.560             m²bvo

sloop bestrating parkeren incl.

sloop plaatselijk parkeren 515                 m²bvo 40                   20.600           

sloop volledig parkeren -                  m²bvo 17                   -                  

sparingen door vloer PPL 72                   st 200                 14.400           

asbest saneren pm

totaal Sloopwerkzaamheden 35.000                    10          10          

10 Bodemvoorzieningen 1.780             m²bbo

grondwerk halfverdiept -                  m² 25                   -                  

maatvoering incl.

bemaling 1                     pst 5.000             5.000             

tijdelijke damwanden, trillingsvrij n.v.t.

totaal Bodemvoorzieningen 5.000                      3             1             

15 Heiwerk 1.780             m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ 21                   st 850                 17.850           

1 paal gerekend per 12 m²

heiwerk, verloren casing (vanuit laag -1) 12,0 m¹ 36                   st 4.500             162.000         

totaal Heiwerk 179.850                 101        51          

20 Fundering t/m begane grondvloer 1.780             m²bbo

verdeling naar BVO -                  m²bvo -                  -                  

funderingsbalken, -poeren 250                 m²bbo 55                   13.750           

bestrating op zandbed 250                 m² 70                   17.500           

begane grondvloer geïsoleerd -                  m²bbo 90                   -                  

keldervloer -                  m² -                  -                  

opstort tbv kolom staal 36                   st 175                 6.300             

liftput -                  pst 6.500             -                  

totaal Fundering t/m begane grondvloer 37.550                    21          11          

30 Ruwbouw 3.560             m²bvo

kelderwand / grondkering 77 m² 225                 17.213           

draagconstructie tpv nieuw 500                 m² 75                   37.500           

functiescheidende wanden 0% in WON/COM

liftschacht -                  m² 175                 -                  

verdiepingsvloeren -                  m² 115                 -                  

vloerconstructie WBDBO 60 min. toeslag -                  m² 2                     -                  

hellingbaan toeslag 180                 m² 100                 18.000           

kolommen staal 6m1 tpv bestaand 36                   st 2.500             90.000           

liggers staal tpv bestaand 457                 m¹ 275                 125.730         

constructie aanhelingen nav sloop plaatselijk PPL 2                     pst 12.500           25.000           

vloer PPL aanhelingen nav kolomsparingen 72                   st 175                 12.600           

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 3.560             m²bvo 15                   53.400           

voertuigkering staal 60 m¹ 150                 9.000             

totaal Ruwbouw 388.443                 109        109        

40 Gevel 3.560             m²bvo

gevelinvulling maaiveldniveau, roosters -                  m² 275                 -                  

gevelinvulling, balustraden / roosters 230                 m² 175                 40.163           

gevelafwerking, stalen roosters / decoratief -                  m² 275                 -                  

buitenwand gesloten afwerking -                  m² 225 -                  

maaiveldaansluiting 51                   m¹ 85                   4.335             

aansluiting met gebouwen 33                   m¹ 125                 4.125             

steigerwerk 230                 m² 20                   4.590             

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE parkeren 2-laags, half verdiept handhaven
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

totaal Gevel 53.213                    15          15          

50 Afbouw 3.560             m²bvo

vlinderen 500                 m² 15                   7.500             

vloercoating 3.560             m² 30                   106.800         

belijning 3.560             m² 3                     10.680           

parkeervak nummering 136                 ppl 75                   10.200           

sauswerk wanden / kolommen 1                     pst 18.000           18.000           

plafondafwerking geisoleerd 1.780             m² 85                   151.300         

voorziening bij trappenhuis (aanrij/drempels) 2                     st 4.275             8.550             

hellingbaan 3                     st 5.000             15.000           

aanrijband beton prefab -                  st 70                   -                  

techniekruimten e.d. 1                     pst 20.000           20.000           

diverse (bouwkundige vz+timmer/schilder) 3.560             m² 6                     21.360           

totaal Afbouw 369.390                 104        104        

60 Ontsluiting 3.560             m²bvo

hoofdtrappenhuis 2                     lgn 15.000           30.000           

noodtrappenhuis 2                     lgn 10.000           20.000           

ontsluiting WBDBO 60 min. toeslag -                  lgn 500                 -                  

totaal Ontsluiting 50.000                    14          14          

70 Horizontale afwerkingen 1.780             m²bbo

isolatie incl. dakbedekking in sport

valbeveiliging in sport

dakrand in sport

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. 1.780             m² 8                     14.240           

totaal Horizontale afwerkingen 14.240                    8             4             

90 Installaties 3.560             m²bvo

w-installatie ventilatie 3.560             m²bvo 75                   267.000         

e-installatie verlichting 3.560             m²bvo 45                   160.200         

e-installatie brandmeld/ontruiming/data/communicatie 3.560             m²bvo 25                   89.000           

sprinklerinstallatie automatisch (droog systeem) 3.560             m² 50                   178.000         

speedgates / slagboom / betaalsysteem 3                     pst 20.000           60.000           

hellingbaan verwarming -                  pst 10.000           -                  

laadpalen 1:20 7                     st 2.500             17.500           

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 0 stpl -                  st -                  -                  

PV-panelen 0% -                  m² 325                 -                  

totaal Installaties 771.700                 217        217        

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE SMIDSE 1.904.385              535        

Algemene bouwplaatskosten 16,8% over 1.904.385      320.400         90          

2.224.785              

Algemene kosten 7,0% over 2.224.785      155.735         

2.380.520              

Winst en risico 4,0% over 2.380.520      95.221           

2.475.741              

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 2.475.741      -                  

2.475.741              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 2.475.741      -                  

2.475.741              

CAR-verzekering 0,35% over 2.475.741      8.665             

2.484.406              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 18.268           2.484.406              130,5% 698        
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE parkeren 2-laags, half verdiept herbouw
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

Algemene gegevens

aantal lagen 2                     lg

aantal parkeer plaatsen 136                 ppl

bruto verdiepingshoogte 3,0                  m

totaal BVO 3.560             m² 26                   m²/ppl

totaal BBO 1.780             m²

05 Sloopwerkzaamheden 3.560             m²bvo

sloop volledig parkeren 1.800             m²bvo 20                   36.000           

asbest saneren pm

totaal Sloopwerkzaamheden 36.000                    10          10          

10 Bodemvoorzieningen 1.780             m²bbo

grondwerk halfverdiept 1.780             m² 25                   44.500           

maatvoering incl.

bemaling 1.780             m² 10                   17.800           

tijdelijke damwanden, trillingsvrij n.v.t.

totaal Bodemvoorzieningen 62.300                    35          18          

15 Heiwerk 1.780             m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ 148                 st 850                 125.800         

1 paal gerekend per 12 m²

totaal Heiwerk 125.800                 71          35          

20 Fundering t/m begane grondvloer 1.780             m²bbo

verdeling naar BVO -                  m²bvo -                  -                  

funderingsbalken, -poeren 1.780             m²bbo 55                   97.900           

bestrating op zandbed 1.780             m² 70                   124.600         

begane grondvloer geïsoleerd -                  m²bbo 90                   -                  

keldervloer -                  m² -                  -                  

liftput -                  pst 6.500             -                  

totaal Fundering t/m begane grondvloer 222.500                 125        63          

30 Ruwbouw 3.560             m²bvo

kelderwand / grondkering 263 m² 225                 59.198           

draagconstructie 3.560 m² 75                   267.000         

functiescheidende wanden 0% in WON/COM

liftschacht -                  m² 175                 -                  

verdiepingsvloeren 1.780             m² 115                 204.700         

vloerconstructie WBDBO 60 min. toeslag -                  m² 2                     -                  

hellingbaan toeslag 180                 m² 100                 18.000           

verleggen inrit PPL pm

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 3.560             m²bvo 15                   53.400           

voertuigkering staal 60 m¹ 150                 9.000             

totaal Ruwbouw 611.298                 172        172        

40 Gevel 3.560             m²bvo

gevelinvulling maaiveldniveau, roosters -                  m² 275                 -                  

gevelinvulling, balustraden / roosters 641                 m² 175                 112.140         

gevelafwerking, stalen roosters / decoratief -                  m² 275                 -                  

buitenwand gesloten afwerking -                  m² 225 -                  

maaiveldaansluiting 142                 m¹ 85                   12.104           

aansluiting met gebouwen 33                   m¹ 125                 4.125             

steigerwerk 641                 m² 20                   12.816           

totaal Gevel 141.185                 40          40          

50 Afbouw 3.560             m²bvo

vlinderen 1.780             m² 15                   26.700           

vloercoating 1.780             m² 30                   53.400           

belijning 3.560             m² 3                     10.680           

parkeervak nummering 136                 ppl 75                   10.200           

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE parkeren 2-laags, half verdiept herbouw
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

sauswerk wanden / kolommen 1                     pst 18.000           18.000           

plafondafwerking geisoleerd 1.780             m² 85                   151.300         

voorziening bij trappenhuis (aanrij/drempels) 2                     st 4.275             8.550             

hellingbaan 3                     st 5.000             15.000           

aanrijband beton prefab 272                 st 70                   19.040           

techniekruimten e.d. 1                     pst 20.000           20.000           

diverse (bouwkundige vz+timmer/schilder) 3.560             m² 6                     21.360           

totaal Afbouw 354.230                 100        100        

60 Ontsluiting 3.560             m²bvo

hoofdtrappenhuis 2                     lgn 15.000           30.000           

noodtrappenhuis 2                     lgn 10.000           20.000           

ontsluiting WBDBO 60 min. toeslag -                  lgn 500                 -                  

totaal Ontsluiting 50.000                    14          14          

70 Horizontale afwerkingen 1.780             m²bbo

isolatie incl. dakbedekking in sport

valbeveiliging in sport

dakrand in sport

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. 1.780             m² 8                     14.240           

totaal Horizontale afwerkingen 14.240                    8             4             

90 Installaties 3.560             m²bvo

w-installatie ventilatie 3.560             m²bvo 75                   267.000         

e-installatie verlichting 3.560             m²bvo 45                   160.200         

e-installatie brandmeld/ontruiming/data/communicatie 3.560             m²bvo 25                   89.000           

sprinklerinstallatie automatisch (droog systeem) 3.560             m² 50                   178.000         

speedgates / slagboom / betaalsysteem 3                     pst 20.000           60.000           

hellingbaan verwarming -                  pst 10.000           -                  

laadpalen 1:20 7                     st 2.500             17.500           

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 0 stpl -                  st -                  -                  

PV-panelen 0% -                  m² 325                 -                  

totaal Installaties 771.700                 217        217        

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE SMIDSE 2.389.253              671        

Algemene bouwplaatskosten 16,4% over 2.389.253      391.600         110        

2.780.853              

Algemene kosten 7,0% over 2.780.853      194.660         

2.975.512              

Winst en risico 4,0% over 2.975.512      119.020         

3.094.533              

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 3.094.533      -                  

3.094.533              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 3.094.533      -                  

3.094.533              

CAR-verzekering 0,35% over 3.094.533      10.831           

3.105.364              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 22.834           3.105.364              130,0% 872        
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE wonen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

Algemene gegevens  W
o

n
e

n
 

 S
o

ci
a

le
 h

u
u

rw
o

n
in

g
 

 M
id

d
e

n
 s

e
g

m
e

n
t 

 H
o

o
g

 s
e

g
m

e
n

t 

verhouding 100% 0% 100% 0%

aantal lagen 3                       lg -                   3                       -                            

totaal aantal woningen 6                       st -                   6                       -                            

bruto verdiepingshoogte 3                       m -                   3                       -                            

beukmaat 11                    m -                   11                    -                            

diepte blok 9                       m¹ -                   9                       -                            

GBO/won m² -                   75                    -                            

totaal GBO m² -                   450                  -                            

BVO per won excl. onts+berg 100                  m² -                   100                  -                            

BVO per won incl. ontsl.+berg 123                  m² -                   123                  -                            

totaal BVO excl. ontsl. +bergingen 600                  m² -                   600                  -                            

totaal BVO incl. ontsl./bergingen 740                  m² -                   740                  -                            

totaal BBO 80                    m² -                   80                    -                            

BGO incl. kopgevels 450                  m² -                   450                  -                            

-                   -                   -                            

factor gbo / bvo 61% 0% 61% 0%

factor gevel / bvo 61% 50% 61% 50%

factor dak/ bvo 11% 0% 11% 0%

factor gevel open / gevel 40% 40% 40% 40%

aantal hoofdtrappenhuizen 1                       st -                   -                   -                            

aantal liften 1                       st -                   -                   -                            

toeslag gevelarchitectuur 25                    €/m²go 25                    25                    25                             

toeslag dakarchitectuur 15                    €/m²bbo 15                    15                    15                             

05 Sloopwerkzaamheden 740                  m²bvo

sloop volledig in ppl

asbest saneren pm

totaal Sloopwerkzaamheden -                            -          -          

10 Bodemvoorzieningen 80                    m²bbo

grondwerk 80                    m² 18                    1.440               

totaal Bodemvoorzieningen 1.440                       18           2              

15 Heiwerk 80                    m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ 7                       st 850                  5.950               

1 paal gerekend per 12 m²

totaal Heiwerk 5.950                       74           682         

20 Fundering t/m begane grondvloer 80                    m²bbo

verdeling naar BVO -                   m²bvo -                   -                   

funderingsbalken 80                    m²bbo 45                    3.600               

begane grondvloer geïsoleerd 80                    m²bbo 90                    7.200               

liftput 1                       pst 6.500               6.500               

totaal Fundering t/m begane grondvloer 17.300                     216         1.982     

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE wonen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

30 Ruwbouw 740                  m²bvo

algemeen

i.h.w.g. wanden woningen 300mm 173 m² 175                  30.301            

dragend binnenblad kalkzandsteen 35% 158 m² 95                    14.963            

kernwanden t.b.v. liftschacht 63                    m² 185                  11.655            

functiescheidende wanden 100% 297                  m² 150                  44.550            

breedplaatvloer woning 740                  m² 90                    66.886            

dakvloeren incl. m² 90                    -                   

diversen

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 740                  m²bvo 15                    11.100            

totaal Ruwbouw 179.455                   243         243         

40 Gevelsluiting 450                  m²bgo

gevel 'open' 40%

gevelkozijnen, alu 180                  m² 475                  85.500            

toeslag entrée incl. luifel 1                       pst 25.000            25.000            

vluchtdeuren 2                       pst 5.000               10.000            

toeslag te openen delen t.b.v. glazen bewassing 180                  m² 35                    6.300               

toeslag zonwering 65% 117                  m² 100                  11.700            

toeslag terras/balkondeuren 6                       st 500                  3.000               

gevel 'gesloten' 60%

binnenspouwblad incl. isolatie "hsb" bruto 293                  m² 125                  36.563            

buitenblad, metselwerk excl. isolatie 270                  m² 167                  45.194            

gevel 'diversen'

toeslag gevelarchitectuur 450                  m²bgo 25                    11.250            

gevelsteiger 450                  m²bgo 20                    9.000               

totaal Gevelsluiting 243.507                   541         329         

50 Afbouw 6                       won

Sociale huurwoning -                  won

vast -                   won 5.400               -                   

variabel -                   m²bvo 78                    -                   

woningtoegangsdeur -                   won 1.500               -                   

keuken -                   won 1.500               -                   

-                            -         per won

Midden segment 6                      won

vast 6                       won 5.400               32.400            

variabel 740                  m²bvo 78                    57.759            

woningtoegangsdeur 6                       won 1.500               9.000               

keuken 6                       won 2.500               15.000            

114.159                   19.026  per won

Hoog segment -                  won

vast -                   won 5.400               -                   

variabel -                   m²bvo 78                    -                   

woningtoegangsdeur -                   won 1.500               -                   

keuken -                   won 4.000               -                   

-                            -         per won

diversen 6                      won

gangscheidende wanden 206                  m² 110                  22.631            

wandafwerking gangscheidende wanden 206                  m² 20                    4.115               

toeslag geïsoleerde dekvloer begane grond -                   m² 82                    -                   

26.746                     4.458     per won

totaal Afbouw 140.905                   23.484   190         

60 Ontsluiting 740                  m²bvo

hoofdtrappenhuis begane grond 1                       lgn 24.150            24.150            

hoofdtrappenhuis verdiepingen 3                       lgn 15.000            45.000            

noodtrappenhuis -                  lgn 10.000            -                   

totaal Ontsluiting 69.150                     93           93           
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE wonen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

70 Horizontale afwerkingen 80                    m²bbo

isolatie incl. dakbedekking 280                  m²bdo 105                  29.400            

valbeveiliging 280                  m²bdo 7                       1.960               

dakranden 52                    m¹ 175                  9.118               

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. 280                  m² 8                       2.240               

dakluik 1                       pst 2.500               2.500               

geïsoleerd verlaagd plafond bij doorgang parkeergarage -                   m² 252                  -                   

toeslag dakarchitectuur -                   m² 15                    -                   

totaal Horizontale afwerkingen 45.218                     565         61           

80 Diversen 740                  m²bvo

Sociale huurwoning -                  won

reservering buitenruimte (balkon) -                   won 5.000               -                   

-                            -         per won

Midden segment 6                      won

reservering buitenruimte (balkon) 6                       won 7.500               45.000            

45.000                     7.500     per won

Hoog segment -                  won

reservering buitenruimte (balkon) -                   won 10.000            -                   

-                            -         per won

bergingen in onderbouw 6                      won 1.500               9.000               

9.000                        1.500     per won

afwerking groen op parkeerdek (50% verhard 50% groen) -                   m²

balustrade -                  m¹

totaal Diversen 54.000                     73           73           

90 Installaties 6                       won

Sociale huurwoning -                  won

w-installatie -                   won 10.000            -                   

e-installatie -                   won 5.000               -                   

videofoon -                   won 650                  -                   

-                            -         per won

Midden segment 6                      won

w-installatie 6                       won 18.000            108.000          

e-installatie 6                       won 10.000            60.000            

videofoon 6                       won 650                  3.900               

171.900                   28.650  per won

Hoog segment -                  won

w-installatie -                   won 10.000            -                   

e-installatie -                   won 5.000               -                   

videofoon -                   won 650                  -                   

-                            -         per won

centrale voorzieningen en standleidingen 3                       lgn 2.500               7.500               

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 4 stpl 1                       st 40.000            40.000            

PV-panelen 0% -                   m² 325                  -                   

glazenwasinstallatie n.v.t. van binnenuit

totaal Installaties 219.400                   36.567   296         

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE SMIDSE 976.324                   1.319     

Algemene bouwplaatskosten 11,4% over 976.324          111.000          150         

1.087.324                

Algemene kosten 7,0% over 1.087.324       76.113            

1.163.436                

Winst en risico 4,0% over 1.163.436       46.537            

1.209.974                

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 1.209.974       -                   

1.209.974                

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 1.209.974       -                   

1.209.974                

CAR-verzekering 0,35% over 1.209.974       4.235               

1.214.209                

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 202.369          1.214.209               124,4% 1.641     
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE commercieel
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

verhouding 100%

aantal lagen 1                     lg

totaal aantal ehd 2                     st

bruto verdiepingshoogte 4,5                  m

beukmaat 11                   m

diepte blok 9                     m¹

GBO/won m²

totaal GBO m²

BVO per won excl. onts+berg m²

BVO per won incl. ontsl.+berg m²

totaal BVO excl. ontsl. +bergingen m²

totaal BVO incl. ontsl./bergingen 220                 m²

totaal BBO 220                 m²

BGO incl. kopgevels 132                 m²

factor gbo / bvo 0%

factor gevel / bvo 60%

factor dak/ bvo 11%

factor gevel open / gevel 100%

aantal hoofdtrappenhuizen st

aantal liften st

toeslag gevelarchitectuur 25                   euro/m²go

toeslag dakarchitectuur 15                   euro/m²bbo

05 Sloopwerkzaamheden 220                 m²bvo

sloop volledig in ppl

asbest saneren pm

totaal Sloopwerkzaamheden -                          -         -         

10 Bodemvoorzieningen 220                 m²bbo

grondwerk -                  m² 18                   -                  

grondwerk tpv oude inrit PPL 220                 m² 25                   5.500             

totaal Bodemvoorzieningen 5.500                      25          25          

15 Heiwerk 220                 m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ 18                   st 850                 15.300           

1 paal gerekend per 12 m²

totaal Heiwerk 15.300                    70          70          

20 Fundering t/m begane grondvloer 220                 m²bbo

verdeling naar BVO -                  m²bvo -                  -                  

funderingsbalken 220                 m²bbo 45                   9.900             

begane grondvloer geïsoleerd 220                 m²bbo 90                   19.800           

liftput -                  pst 6.500             -                  

totaal Fundering t/m begane grondvloer 29.700                    135        135        

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE commercieel
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

30 Ruwbouw 220                 m²bvo

algemeen

huurderscheidende wanden 43 m² 140                 6.050             

dragend binnenblad kalkzandsteen 0%

functiescheidende wanden 100% 149                 m² 150                 22.275           

toeslag kolommen en balken

breedplaatvloer 220                 m² 90                   19.885           

diversen

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 220                 m²bvo 10                   2.200             

totaal Ruwbouw 50.410                    229        229        

40 Gevelsluiting 132                 m²bgo

gevel 'open' 100%

gevelpuien voorzijde 100% 132                 m² 600                 79.200           

toeslag entrée 2                     pst 7.500             15.000           

toeslag zonwering excl.

gevel 'gesloten' 0%

binnenspouwblad incl. isolatie "hsb" over bruto meters -                  m² 125                 -                  

buitenblad, metselwerk excl. isolatie -                  m² 167                 -                  

gevel 'diversen'

toeslag gevelarchitectuur 132                 m²bgo 25                   3.300             

gevelsteiger / hoogwerker 132                 m²bgo 20                   2.640             

totaal Gevelsluiting 100.140                 759        455        

50 Afbouw "casco" 220                 m²bvo

oplevering als casco-unit dekvloer + onafgewerkte wanden/plafond 220                 m²bvo 50                   11.000           

diverse timmer en schilderwerkzaamheden 220                 m²bvo 5                     1.100             

bouwkundige voorzieningen t.b.v. installaties 220                 m²bvo 10                   2.200             

totaal Afbouw "casco" 14.300                    65          65          

60 Ontsluiting 220                 m²bvo

hoofdtrappenhuis begane grond -                  lgn 24.150           -                  

hoofdtrappenhuis verdiepingen -                  lgn 15.000           -                  

noodtrappenhuis -                 lgn 10.000           -                  

reservering ontsluiting naar parkeren -                  pst 15.000           -                  

totaal Ontsluiting -                          -         -         

70 Horizontale afwerkingen 220                 m²bbo

isolatie incl. dakbedekking in wonen

valbeveiliging in wonen

dakranden in wonen

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. in wonen

dakluik in wonen

geïsoleerd verlaagd plafond bij doorgang parkeergarage -                  m² 252                 -                  

toeslag dakarchitectuur -                 m² 15                   -                  

totaal Horizontale afwerkingen -                          -         -         
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE SMIDSE commercieel
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

80 Diversen 220                 m²bvo

afwerking groen op parkeerdek (50% verhard 50% groen) -                  m²

totaal Diversen -                          -         -         

90 Installaties 220                 m²bvo

w-installaties casco 220                 m²bvo 50                   11.000           

e-installaties casco 220                 m²bvo 30                   6.600             

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 0 stpl -                  st -                  -                  

PV-panelen 0% -                  m² 325                 -                  

glazenwasinstallatie n.v.t. van binnenuit

totaal Installaties 17.600                    80          80          

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE SMIDSE 232.950                 1.059     

Algemene bouwplaatskosten 14,2% over 232.950         33.000           150        

265.950                  

Algemene kosten 7,0% over 265.950         18.617           

284.567                  

Winst en risico 4,0% over 284.567         11.383           

295.949                  

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 295.949         -                  

295.949                  

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 295.949         -                  

295.949                  

CAR-verzekering 0,35% over 295.949         1.036             

296.985                  

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 296.985                 127,5% 1.350     
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF sporthal sloop
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

verhouding 100%

aantal lagen 1                     lg

totaal aantal woningen -                  st

bruto verdiepingshoogte 9,0                  m

beukmaat 3,4                  m

diepte blok m¹

GBO gemiddeld m²

totaal GBO m²

BVO per wo excl. onts+berg m²

BVO per wo incl. ontsl.+berg m²

totaal BVO nieuw 115                 m²

totaal BVO incl. ontsl./bergingensloop 1.870             m²

totaal BBO sloop 1.870             m²

BGO incl. kopgevels bestaand 405                 m²

factor gbo / bvo 0%

factor gevel / bvo 22%

factor dak/ bvo 0%

factor gevel open / gevel 0%

toeslag gevelarchitectuur -                  €/m²go

toeslag dakarchitectuur -                  €/m²bbo

05 Sloopwerkzaamheden 1.870             m²bvo

sloop plaatselijk excl. funderingspalen 1.985             m²bvo 40                   79.400           

toeslag inzagen / loszagen gevel 88                   m¹ 100                 8.766             

toeslag inzagen / loszagen vloer 88                   m¹ 75                   6.585             

tijdelijke opvang / onderstempeling 1                     pst 20.000           20.000           

paalkoppen snellen / afvoeren funderingspalen bestaand 165                 st 50                   8.271             

asbest saneren pm

bescherming (stofschotten) / stucloper ABK

bouwkundig werkzaamheden tbv verleggen / afsluiten installaties 1                     pst 5.000             5.000             

sparingen (klein) wanden / vloeren (oa installaties) 1.985             m²bvo 2                     3.970             

overig klein sloopwerk / verwijderen restanten 1.985             m²bvo 5                     9.925             

container incl. stortkosten incl.

totaal Sloopwerkzaamheden 141.917                 76          76          

10 Bodemvoorzieningen 115                 m²bbo

grondwerk halfverdiept -                  m² 25                   -                  

grondverbetering tbv heiwerk -                  m² 10                   -                  

maatvoering incl.

bemaling -                  m² 10                   -                  

tijdelijke damwanden, trillingsvrij n.v.t.

definitieve damwanden, trillingsvrij -                  m² 175                 -                  

totaal Bodemvoorzieningen -                          -         -         

15 Heiwerk 115                 m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ -                  st 850                 -                  

1 paal gerekend per 12 m²

boorpalen, afm.Ø 310mm in ppl

totaal Heiwerk -                          -         -         

20 Fundering t/m begane grondvloer 115                 m²bbo

verdeling naar BVO -                  m²bvo -                  -                  

funderingsbalken, -poeren -                  m²bbo 55                   -                  

begane grondvloer geïsoleerd -                  m²bbo 90                   -                  

aansluiting bestaande fundering/begane grondvloer 88                   m¹ 150                 13.171           

aanpassingen aan bestaande fundering/begane grondvloer 115                 m²bbo 50                   5.750             

liftput -                  pst 6.500             -                  

totaal Fundering t/m begane grondvloer 18.921                    165        10          

30 Ruwbouw 115                 m²bvo

begane grond 115                 m²bvo

staalconstructie incl. kolommen en liggers50kg/m² 115                 m²bvo 113                 12.938           

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF sporthal sloop
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

brandwerend bekleden staalconstructie 115                 m²bvo 30                   3.450             

kanaalplaatvloer incl. druklaag 115                 m² 90                   10.350           

verdiepingsvloeren -                  m² 115                 -                  

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 115                 m² 10                   1.150             

aanpassingen aan bestaand ruwbouwskelet 405                 m² 100                 40.323           

verdieping, sportzaal -                  m²bvo

staalconstructie incl. kolommen en liggers30kg/m² -                  m²bvo 68                   -                  

toeslag grote overspanning sportzaal 10kg/m² -                  m²bvo 25                   -                  

brandwerend bekleden staalconstructie -                  m²bvo 20                   -                  

toeslag ontkoppelde vloer, gymzaal boven -                  m²bvo 50                   -                  

dakvloer, stalen dakplaten -                  m² 35                   -                  

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen -                  m² 10                   -                  

totaal Ruwbouw 68.211                    593        36          

40 Gevelsluiting 405                 m²bgo

begane grond 405                 m²bgo

gevel 'open' 10% 41                  m²bgo

aluminium kozijnen 41                   m²bgo 475                 19.250           

zonwering 0% -                  m² 120                 -                  

gevel 'gesloten' 90%

HSB-elementen, bruto meters 405                 m²bgo 130                 52.684           

gevel afwerking, houten lamellen 365                 m²bgo 200                 72.947           

144.880                  

verdieping -                  m²bgo

gevel 'open' 10% -                 m²bgo

aluminium kozijnen -                  m²bgo 475                 -                  

zonwering 0% -                  m² 120                 -                  

gevel 'gesloten' 90%

HSB-elementen, bruto meters -                  m²bgo 130                 -                  

gevel afwerking -                  m²bgo 200                 -                  

-                          

gevel 'diversen'

toeslag architectuur -                  m²bgo 25                   -                  

toeslag entrée sporthal -                  pst 15.000           -                  

"verhuisdeur" in gevel gymzaal t.b.v. aanvoer attributen -                  pst 5.000             -                  

aansluiting nieuwe gevel op bestaande gevel 9                     m¹ 200                 1.840             

gevelsteiger 405                 m²bgo 20                   8.105             

totaal Gevelsluiting 154.826                 382        83          

50 Afbouw 115                 m²bvo

algemeen 115                 m²bvo

afwerkvloer (zwevende dekvloer) 115                 m² 25                   2.875             

diverse scheidingswanden (ms of gibo), 0,5m²/m²bvo 58                   m² 60                   3.450             

toeslag voor open systeemwanden 0% -                  m²bvo 365                 -                  

binnendeuren 115                 m²bvo 10                   1.150             

toeslag voor sanitair -                  st 3.500             -                  

diverse timmer en schilderwerkzaamheden 115                 m²bvo 15                   1.725             

bouwkundige voorzieningen voor installaties 115                 m²bvo 10                   1.150             

10.350                    

begane grond 115                 m²bvo

Overig 115                m²bvo

vloerafwerking 115                 m²bvo 60                   6.900             

wandafwerking, stuc en sauswerk 115                 m²bvo 30                   3.450             

plafondafwerking 115                 m²bvo 65                   7.475             

17.825                    

verdieping -                  m²bvo

Sporthal -                 m²bvo

vloerafwerking, sportvloer klasse 2 -                  m²bvo 75                   -                  

vloerafwerking overig -                  m²bvo 40                   -                  

wandafwerking, stuc en sauswerk -                  m²bvo 30                   -                  

toeslag geperforeerde wandplaat -                  m² 50                   -                  

wandafwerking, tegelwerk in kleedkamers -                  m² 65                   -                  

plafondafwerking, sportzaal, cannelurevulling en toeslag geperforeerd-                  m²bvo 10                   -                  
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF sporthal sloop
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

plafondafwerking, overig -                  m²bvo 55                   -                  

segmentdeuren tpv bergingen sportzaal -                  st 3.000             -                  

-                          

totaal Afbouw 28.175                    245        15          

55 Vaste inrichting 115                 m²bvo

balie in horeca -                  pst 10.000           -                  

optrekbare scheidingswand, opdeling zaaldelen -                  pst 75.000           -                  

reservering scorebord -                  pst 4.500             -                  

banken en haken kleedruimten -                  pst 2.500             -                  

pantry -                  pst 3.500             -                  

vaste kasten in berging sportzaal -                  pst 2.500             -                  

totaal Vaste inrichting -                          -         -         

60 Ontsluiting 115                 m²bvo

hoofdtrappenhuis begane grond -                  lgn 24.150           -                  

hoofdtrappenhuis verdiepingen -                  lgn 15.000           -                  

trappenhuis -                  lgn 10.000           -                  

noodtrappenhuis -                  lgn 10.000           -                  

totaal Ontsluiting -                          -         -         

70 Horizontale afwerkingen 115                 m²bvo

isolatie incl. dakbedekking 115                 m²bdo 105                 12.075           

valbeveiliging 115                 m²bdo 7                     805                 

dakrand 88                   m¹ 175                 15.418           

dakaansluiting bestaand 37                   m¹ 75                   2.760             

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. 115                 m² 8                     920                 

dakluik -                  pst 2.500             -                  

totaal Horizontale afwerkingen 31.978                    278        17          

90 Installaties 115                 m²bvo

w&e-installatie BENG 115                 m²bvo 450                 51.750           

w-installatie incl.

e-installatie incl.

keukeninstallatie pm

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 0 stpl -                  st -                  -                  

PV-panelen incl.

totaal Installaties 51.750                    450        28          

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE KORF 495.777                 265        

Algemene bouwplaatskosten 2,6% over 495.777         12.650           110        

508.427                  

Algemene kosten 7,0% over 508.427         35.590           

544.017                  

Winst en risico 4,0% over 544.017         21.761           

565.778                  

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 565.778         -                  

565.778                  

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 565.778         -                  

565.778                  

CAR-verzekering 0,35% over 565.778         1.980             

567.758                  

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 304                 567.758                 114,5% 304        
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF parkeren 1-laags, half verdiept nieuwbouw
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

Algemene gegevens

aantal lagen 1                     lg

aantal parkeer plaatsen 58                   ppl

bruto verdiepingshoogte 3,0                  m

totaal BVO incl. bergingen 250 1.903             m² 33                   m²/ppl 28 st

totaal BBO 1.903             m²

05 Sloopwerkzaamheden 1.903             m²bvo

sloop plaatselijk excl. funderingspalen in sport

asbest saneren pm

totaal Sloopwerkzaamheden -                          -         -         

10 Bodemvoorzieningen 1.903             m²bbo

grondwerk halfverdiept 1.903             m² 25                   47.575           

grondverbetering tbv heiwerk 1.903             m² 10                   19.030           

maatvoering incl.

bemaling 1.903             m² 10                   19.030           

tijdelijke damwanden, trillingsvrij n.v.t.

definitieve damwanden, trillingsvrij 2.191             m² 175                 383.460         

totaal Bodemvoorzieningen 469.095                 247        247        

15 Heiwerk 1.903             m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ -                  st 850                 -                  

1 paal gerekend per 12 m²

boorpalen, afm.Ø 310mm 159                 st 850                 135.150         

totaal Heiwerk 135.150                 71          71          

20 Fundering t/m begane grondvloer 1.903             m²bbo

verdeling naar BVO -                  m²bvo -                  -                  

funderingsbalken, -poeren 1.903             m²bbo 55                   104.665         

bestrating op zandbed -                  m² 70                   -                  

begane grondvloer geïsoleerd -                  m²bbo 90                   -                  

keldervloer 1.903             m² 105                 199.815         

liftput 1                     pst 6.500             6.500             

totaal Fundering t/m begane grondvloer 310.980                 163        163        

30 Ruwbouw 1.903             m²bvo

kelderwand / grondkering -                  m² 225                 -                  

draagconstructie 1.903 m² 75                   142.725         

functiescheidende wanden 0% in WON/COM

liftschacht 36                   m² 175                 6.300             

verdiepingsvloeren 1.903             m² 115                 218.845         

vloerconstructie WBDBO 60 min. toeslag -                  m² 2                     -                  

hellingbaan toeslag 60                   m² 100                 6.000             

verleggen inrit PPL n.v.t.

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 1.903             m²bvo 15                   28.545           

voertuigkering staal 20 m¹ 150                 3.000             

totaal Ruwbouw 405.415                 213        213        

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF parkeren 1-laags, half verdiept nieuwbouw
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

40 Gevel 1.903             m²bvo

gevelinvulling maaiveldniveau, roosters -                  m² 275                 -                  

gevelinvulling, balustraden / roosters 142                 m² 175                 24.806           

gevelafwerking, stalen roosters / decoratief -                  m² 275                 -                  

buitenwand gesloten afwerking -                  m² 225 -                  

maaiveldaansluiting 95                   m¹ 85                   8.033             

aansluiting met gebouwen 88                   m¹ 125                 11.013           

steigerwerk 142                 m² 20                   2.835             

totaal Gevel 46.686                    25          25          

50 Afbouw 1.903             m²bvo

vlinderen 1.653             m² 15                   24.795           

vloercoating 1.653             m² 30                   49.590           

belijning 1.653             m² 3                     4.959             

parkeervak nummering 58                   ppl 75                   4.350             

dekvloer berging 250                 m² 17                   4.250             

sauswerk wanden / kolommen 1                     pst 10.000           10.000           

wandcoating damwand nieuw 703                 m² 15                   10.545           

plafondafwerking geïsoleerd 1.903             m² 85                   161.755         

scheidingswanden, 0,5m²/m²bvo 125                 m² 60                   7.500             

kozijn incl. deur en h&s berging 28                   st 950                 26.600           

voorziening bij trappenhuis (aanrij/drempels) 2                     st 4.275             8.550             

hellingbaan 1                     st 5.000             5.000             

aanrijband beton prefab 116                 st 70                   8.120             

techniekruimten e.d. 1                     pst 20.000           20.000           

diverse (bouwkundige vz+timmer/schilder) 1.903             m² 6                     11.418           

totaal Afbouw 357.432                 188        188        

60 Ontsluiting 1.903             m²bvo

hoofdtrappenhuis 1                     lgn 15.000           15.000           

noodtrappenhuis 2                     lgn 10.000           20.000           

ontsluiting WBDBO 60 min. toeslag -                  lgn 500                 -                  

totaal Ontsluiting 35.000                    18          18          

70 Horizontale afwerkingen 1.903             m²bbo

isolatie incl. dakbedekking in woningen

afschot incl. dakbedekking kelderdek 990                 m²bdo 105                 103.982         

kelderdekafwerking pm

afwerking groen op parkeerdek (50% verhard 50% groen) pm

balustrade 12                   m¹ 350                 4.025             

valbeveiliging in woningen

dakrand in woningen

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. 1.903             m² 8                     15.224           

totaal Horizontale afwerkingen 123.231                 65          65          
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF parkeren 1-laags, half verdiept nieuwbouw
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

90 Installaties 1.903             m²bvo

w-installatie ventilatie 1.903             m²bvo 75                   142.725         

e-installatie verlichting 1.903             m²bvo 45                   85.635           

e-installatie brandmeld/ontruiming/data/communicatie 1.903             m²bvo 25                   47.575           

sprinklerinstallatie automatisch (droog systeem) 1.903             m² 50                   95.150           

speedgates / slagboom / betaalsysteem 1                     pst 20.000           20.000           

hellingbaan verwarming -                  pst 10.000           -                  

laadpalen 1:20 3                     st 2.500             7.500             

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 1 stpl 1                     st 10.000           10.000           

PV-panelen 0% -                  m² 325                 -                  

totaal Installaties 408.585                 215        215        

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE KORF 2.291.574              1.204     

Algemene bouwplaatskosten 9,1% over 2.291.574      209.330         110        

2.500.904              

Algemene kosten 7,0% over 2.500.904      175.063         

2.675.967              

Winst en risico 4,0% over 2.675.967      107.039         

2.783.006              

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 2.783.006      -                  

2.783.006              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 2.783.006      -                  

2.783.006              

CAR-verzekering 0,35% over 2.783.006      9.741             

2.792.746              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 48.151           2.792.746              121,9% 1.468     
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF wonen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

Algemene gegevens  W
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verhouding 100% 0% 100% 0%

aantal lagen 3                     lg -                 3                     -                          

totaal aantal woningen 24                   st -                 24                   -                          

bruto verdiepingshoogte 3,0                  m -                 3,0                  -                          

beukmaat 7,5                  m -                 7,5                  -                          

diepte blok 12                   m¹ -                 12                   -                          

GBO/won m² -                 75                   -                          

totaal GBO m² -                 450                 -                          

BVO per won excl. onts+berg 90                   m² -                 90                   -                          

BVO per won incl. ontsl.+excl. berg 114                 m² -                 114                 -                          

totaal BVO excl. ontsl. +excl. bergingen 2.160             m² -                 2.160             -                          

totaal BVO incl. ontsl./excl. bergingen 2.738             m² -                 2.738             -                          

totaal BBO -                 m² -                 -                 -                          

BGO incl. kopgevels 1.817             m² -                 1.817             -                          

-                 -                 -                          

factor gbo / bvo 80% 0% 80% 0%

factor gevel / bvo 66% 50% 66% 50%

factor dak/ bvo 33% 0% 33% 0%

factor gevel open / gevel 40% 40% 40% 40%

aantal hoofdtrappenhuizen 1                     st -                 -                 -                          

aantal liften 1                     st -                 -                 -                          

toeslag gevelarchitectuur 25                   €/m²go 25                   25                   25                           

toeslag dakarchitectuur 15                   €/m²bbo 15                   15                   15                           

05 Sloopwerkzaamheden 2.738             m²bvo

sloop plaatselijk excl. funderingspalen in sport

asbest saneren pm

totaal Sloopwerkzaamheden -                          -         -         

10 Bodemvoorzieningen -                 m²bbo

grondwerk halfverdiept in ppl m²

totaal Bodemvoorzieningen -                          -         -         

15 Heiwerk -                 m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen: 12,0 m¹ -                 st 850                 -                 

1 paal gerekend per 12 m²

boorpalen, afm.Ø 310mm in ppl

totaal Heiwerk -                          -         -         

20 Fundering t/m begane grondvloer -                 m²bbo

verdeling naar BVO -                 m²bvo -                 -                 

funderingsbalken -                 m²bbo 45                   -                 

begane grondvloer geïsoleerd -                 m²bbo 90                   -                 

liftput in ppl

totaal Fundering t/m begane grondvloer -                          -         -         

18 september 2019

Definitief
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF wonen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

30 Ruwbouw 2.738             m²bvo

algemeen

i.h.w.g. wanden woningen 300mm 950 m² 175                 166.601         

dragend binnenblad kalkzandsteen 35% 636 m² 95                   60.419           

kernwanden t.b.v. liftschacht 63                   m² 185                 11.655           

functiescheidende wanden 100% -                 m² 150                 -                 

breedplaatvloer woning 2.738             m² 90                   247.489         

dakvloeren incl. m² 90                   -                 

diversen

diverse dilataties en stabiliteitsvoorzieningen 2.738             m²bvo 15                   41.072           

totaal Ruwbouw 527.235                 193        193        

40 Gevelsluiting 1.817             m²bgo

gevel 'open' 40%

gevelkozijnen, alu 727                 m² 475                 345.249         

toeslag entrée incl. luifel 1                     pst 25.000           25.000           

vluchtdeuren 2                     pst 5.000             10.000           

toeslag te openen delen t.b.v. glazen bewassing 727                 m² 35                   25.439           

toeslag zonwering 65% 472                 m² 100                 47.245           

toeslag terras/balkondeuren 24                   st 500                 12.000           

gevel 'gesloten' 60%

binnenspouwblad incl. isolatie "hsb" bruto 1.181             m² 125                 147.639         

buitenblad, metselwerk excl. isolatie 1.090             m² 167                 182.494         

gevel 'diversen'

toeslag gevelarchitectuur 1.817             m²bgo 25                   45.428           

gevelsteiger 1.817             m²bgo 20                   36.342           

totaal Gevelsluiting 876.836                 483        320        

50 Afbouw 24                   won

Sociale huurwoning -                 won

vast -                 won 5.400             -                 

variabel -                 m²bvo 78                   -                 

woningtoegangsdeur -                 won 1.500             -                 

keuken -                 won 1.500             -                 

-                          -        per won

Midden segment 24                  won

vast 24                   won 5.400             129.600         

variabel 2.738             m²bvo 78                   213.716         

woningtoegangsdeur 24                   won 1.500             36.000           

keuken 24                   won 2.500             60.000           

439.316                 18.305  per won

Hoog segment -                 won

vast -                 won 5.400             -                 

variabel -                 m²bvo 78                   -                 

woningtoegangsdeur -                 won 1.500             -                 

keuken -                 won 4.000             -                 

-                          -        per won

diversen 24                  won

gangscheidende wanden 540                 m² 110                 59.400           

wandafwerking gangscheidende wanden 540                 m² 20                   10.800           

toeslag geïsoleerde dekvloer begane grond -                 m² 82                   -                 

70.200                    2.925    per won

totaal Afbouw 509.516                 21.230   186        

60 Ontsluiting 2.738             m²bvo

hoofdtrappenhuis begane grond 1                     lgn 24.150           24.150           

hoofdtrappenhuis verdiepingen 2                     lgn 15.000           30.000           

noodtrappenhuis 6                     lgn 10.000           60.000           

totaal Ontsluiting 114.150                 42          42          

70 Horizontale afwerkingen 1                     pst

isolatie incl. dakbedekking 912                 m²bdo 105                 95.760           

valbeveiliging 912                 m²bdo 7                     6.384             

dakranden 202                 m¹ 175                 35.350           

hwa/doorvoeren/opgaand werk etc. 912                 m² 8                     7.296             

dakluik 2                     pst 2.500             5.000             

geïsoleerd verlaagd plafond bij doorgang parkeergarage -                 m² 252                 -                 

toeslag dakarchitectuur -                 m² 15                   -                 

totaal Horizontale afwerkingen 149.790                 ###### 55          
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10361.A.1.SO.RAM.D De Korf variant 2 Nieuwbouw Leusden

DE KORF wonen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

18 september 2019

Definitief

80 Diversen 2.738             m²bvo

Sociale huurwoning -                 won

reservering buitenruimte (balkon) -                 won 5.000             -                 

-                          -        per won

Midden segment 24                  won

reservering buitenruimte (balkon) 24                   won 7.500             180.000         

180.000                 7.500    per won

Hoog segment -                 won

reservering buitenruimte (balkon) -                 won 10.000           -                 

-                          -        per won

bergingen in onderbouw in ppl

-                          ####### per won

afwerking groen op parkeerdek (50% verhard 50% groen) pm

balustrade in ppl

totaal Diversen 180.000                 66          66          

90 Installaties 24                   won

Sociale huurwoning -                 won

w-installatie -                 won 10.000           -                 

e-installatie -                 won 5.000             -                 

videofoon -                 won 650                 -                 

-                          -        per won

Midden segment 24                  won

w-installatie 24                   won 18.000           432.000         

e-installatie 24                   won 10.000           240.000         

videofoon 24                   won 650                 15.600           

687.600                 28.650  per won

Hoog segment -                 won

w-installatie -                 won 10.000           -                 

e-installatie -                 won 5.000             -                 

videofoon -                 won 650                 -                 

-                          -        per won

centrale voorzieningen en standleidingen 3                     lgn 2.500             7.500             

liftinstallatie, incl. liftfrontafwerking 3 stpl 1                     st 30.000           30.000           

PV-panelen 0% -                 m² 325                 -                 

glazenwasinstallatie n.v.t. van binnenuit

totaal Installaties 725.100                 30.213   265        

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW DE KORF 3.082.627              1.126     

Algemene bouwplaatskosten 13,3% over 3.082.627      410.715         150        

3.493.342              

Algemene kosten 7,0% over 3.493.342      244.534         

3.737.876              

Winst en risico 4,0% over 3.737.876      149.515         

3.887.391              

Prijsstijgingen tot start bouw in stiko over 3.887.391      -                 

3.887.391              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stiko over 3.887.391      -                 

3.887.391              

CAR-verzekering 0,35% over 3.887.391      13.606           

3.900.996              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 162.542         3.900.996              126,5% 1.425     
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1 Algemeen 

 

Gemeente Leusden is voornemens om Activiteitencentrum De Korf te renoveren. 

Hiervoor hebben wij vorig jaar samen met BBN Adviseurs op basis van het reeds aanwezige ontwerp 
van architect Johan de Wachter de benodigde input geleverd voor een haalbaarheidsstudie ter 
renovatie van De Korf. 
 
Deze haalbaarheidsstudie is gebruikt voor het opstellen van het raadsvoorstel dat op 31 januari 2019 
in de gemeenteraad is behandeld. In het raadsvoorstel wordt geadviseerd twee mogelijk kansrijke 
scenario’s nader uit te werken. Het betreft de volgende twee scenario’s: 
1. optimaliseren duurzaamheidsscenario uit rapportage BBN Adviseurs d.d. 19 juli 2018 
2. beperkte herstructurering locatie de Korf uit QuickScan L. van der Hoeven d.d. 16 november 2018 
 
Bovenstaande resulteert vervolgens in 3 varianten, zie onderstaande weergave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan INNAX is gevraagd om een installatietechnisch ontwerp met kostenraming te maken wat kan 
worden geïntegreerd in het haalbaarheidsonderzoek van BBN Adviseurs. 

 

Nb. Gebruikersinstallaties (zoals data-, geluidinstallaties etc) zijn niet geïnventariseerd en zijn buiten 

beschouwing gelaten aangezien dit een huurders aangelegenheid betreft. 
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De benodigde gegevens voor het onderzoek zijn ontleend aan de volgende documenten: 

- Rapportage haalbaarheidsonderzoek van INNAX met kenmerk 14979-04-17-NO01a. 

- Rapportage haalbaarheidsonderzoek van INNAX met kenmerk 14979-04-17-NO02. 

- Tekeningen set 1 (sport-parkeergarage) van Ebbens architecten 

- Tekeningen set 2 (renovatie korf) van Ebbens architecten 

- Afstemming tussen de aanwezige ontwerpteamleden 

 

 

2 Scenario 1: Renovatie 

 

Door INNAX zijn 2 verschillende varianten onderzocht: basis-, en duurzaamheidsvariant.  

De scope voor instandhouding van de technische installaties voor de basisvariant is 8 jaar. Voor de 

duurzaamheidsvariant is de scope respectievelijk >20 jaar. 

 

In de basisvariant zijn de minimale installatietechnische aanpassingen opgenomen. Dit betreft 

hoofdzakelijk het uitvoeren van achterstallig onderhoud alsmede aanpassingen om te voldoen aan wet 

en regelgeving. 

 

In de duurzaamheidsvariant is een duurzaamheidsslag opgenomen alsmede een algemene upgrade. 

Dit laatste mede om de sportzaal te voldoen aan de laatste eisen conform NOC-NSF. Daarnaast 

wordt het centrum voorzien van (beperkte) koeling. 

 

De warmteopwekking wordt uitgebreid middels een elektrische lucht/water warmtepomp en de 

radiatoren worden grotendeels vervangen door laagtemperatuur radiatoren en vloerverwarming/-

koeling. Ten aanzien van de verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-armaturen. 

 

 

2.1 Basisvariant 
 

De basisvariant gaat uit van de huidige situatie. 

 

Bij de basisvariant is rekening gehouden met de minimale benodigde werkzaamheden, e.e.a. zoals 

benoemd in rapportage haalbaarheidsonderzoek van INNAX met kenmerk 14979-04-17-NO01a. 

Te noemen: 

- Aanbrengen ventilatie-installatie conform wet en regelgeving. 

- Vervangen warmwaterbereiding i.v.m. legionella preventie. 

 

Ter indicatie en positie zijn de benodigde werkzaamheden per gebruiker weergegeven in bijlage 1. 
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Globaal ziet de basisvariant er als volgt uit: 

 

Basisvariant Bowling Café Feestzaal Sportzaal Kleedkamers Theater 

Warmte opwekking Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven 

Afvoerinstallatie Handhaven Handhaven N.v.t. N.v.t. Handhaven Handhaven 

Waterinstallatie Handhaven Handhaven N.v.t. N.v.t. Aanpassen Handhaven 

Warmwaterbereiding Handhaven Handhaven N.v.t. N.v.t. Nieuw Handhaven 

Gassen Handhaven N.v.t. N.v.t. N.v.t. Handhaven Handhaven 

Koelinstallatie Huurders aangelegenheid 

Verwarmingsinstallatie Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven 

Ventilatie-installatie Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Regelinstallatie Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen 

Kracht- en lichtinstallatie Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven 

Verlichtingsarmaturen Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven 

Brandmeldinstallatie Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven 

Inbraakinstallatie Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven 

Sanitaire voorzieningen Nieuw Handhaven N.v.t. N.v.t. Nieuw Handhaven 

 

Wij ramen de kosten voor het uitvoeren van de basisvariant op € 499.500,- excl. BTW, bouwkundige,- 

en advieskosten. 

 

De kosten ten aanzien van de basisvariant zijn te verdelen in twee posten, te noemen: 

- Warmwaterbereiding en legionella beheer 

- Ventilatie 

In onderstaand figuur zijn de kosten per post procentueel weergegeven. 
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Alternatief 
 

Bij de basisvariant wordt uitgegaan van renovatie met instandhouding voor de duur van minimaal  

8 jaar. Als alternatief kan worden overwogen om hiervan af te wijken. Kosten ten aanzien van groot en 

achterstallig onderhoud worden niet uitgevoerd, installaties worden gerepareerd wanneer noodzakelijk. 

 

Nadeel van bovenstaande is dat geen enkele garantie kan worden afgegeven. Kans op storingen, 

uitval en mogelijke (klimaat)klachten in de nabije toekomst is aannemelijk. 

 

De basisvariant neem een aanzienlijke investering met zich mee gezien de duur van instandhouding. 

Om kosten te reduceren kan worden overwogen om de bestaande installaties te handhaven en te 

repareren wanneer noodzakelijk.  

De kosten voor het alternatief zijn vooraf niet inzichtelijk te maken aangezien op dit moment men niet 

kan aangeven wanneer het eea moet worden gerepareerd. Doch kunnen we met zekerheid aangeven 

dat de kosten ten aanzien van correctief onderhoud de komende 8 jaar alleen maar verder zullen 

stijgen. 

 

In de huidige situatie voldoet de ventilatie-installatie in de commerciële ruimten niet aan wet en 

regelgeving. Dit komt doordat de natuurlijke toevoeropeningen in het dak zijn dicht gezet ten tijde van 

het vervangen van het dak. Dit uit oogpunt dat op een later tijdstip de ventilatie-installatie wordt 

vervangen door een gebalanceerde ventilatie-installatie (eea zoals uitgegaan bij de basisvariant). 

Als alternatief voor het aanbrengen van een nieuwe gebalanceerde ventilatie-installatie kan worden 

overwogen om de bestaande natuurlijke toevoeropeningen te herstellen.  

Kanttekening; Door het ontbreken van voldoende informatie omtrent de bestaande installaties boven 

het plafond dient men rekening te houden met extra kosten omtrent het aanbrengen/ herstellen van 

bestaande toevoerkanalen en roosters. 

 

In de huidige situatie is de ventilatie-installatie in de sporthal in slechte staat en is de theoretische 

levensduur overschreden. Tevens blijkt dat 1 van de 3 units defect is en de benodigde onderdelen niet 

meer leverbaar zijn. 

Conform wet en regelgeving dient bij vervanging de installatie te worden voorzien van 

warmteterugwinning. Dit resulteert in een aanzienlijke investering. 

Als alternatief voor het vervangen van de bestaande installatie kan worden overwogen om de 

bestaande installatie te repareren/ herstellen. 

Kanttekening; Op last van de brandweer is de bestaande brandscheiding tussen sporthal en 

kleedkamers dicht gezet. Voor het realiseren van een goede doorspoeling/ toevoer van lucht vanuit de 

sporthal naar de kleedkamers dient de brandscheiding te worden voorzien van brandwerende 

overstroomroosters, eea overeenkomstig bestaand ontwerp. 

 

Volgens wetgeving behoren sportaccommodaties tot de laag-risicocategorie. Het is dus niet langer 

vereist een risico-analyse uit te laten voeren. Echter eigenaren hebben wel de verplichting om ervoor 

te zorgen dat het leidingwater gezond is. Vanuit die zorgplicht is het toch aan te bevelen om de 

leidingen periodiek te laten controleren en de noodzakelijke beheermaatregelen te nemen.  

In de huidige situatie worden geen noodzakelijk beheersmaatregelen genomen waardoor aan 

bovenstaande niet wordt voldaan. Vandaar dat in de basisvariant een automatische spoeleenheid is 

opgenomen. Mocht er een beheerder zijn welke wekelijks verantwoordelijk kan worden gehouden voor 

het spoelen van de douches is een automatische spoeleenheid niet noodzakelijk. 

 

Wij ramen de kosten voor het aanbrengen van brandwerende overstroomroosters en herstel van 

natuurlijke toevoer in de commerciële ruimten op € 20.000,- excl. BTW, bouwkundige,- en 

advieskosten. 
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Bovenstaand genoemd alternatief gaat uit van herstel van minimale zaken en voldoen aan wet en 

regelgeving. Indien gekozen wordt voor het alternatief adviseren wij tevens te onderzoeken of het 

mogelijk is om de bestaande ventilatie-units van de sporthal te reviseren. Dit om de betrouwbaarheid 

van de bestaande installatie te vergroten en kans op verdere uitval te verkleinen. 

 

Ondanks dat bestaande onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn zijn er gespecialiseerde leveranciers 

welke bestaande installaties kunnen ombouwen. Hierbij worden de originele onderdelen vervangen 

door opmaat gemaakte onderdelen waardoor de installatie, al dan niet gedeeltelijk, wordt hersteld.  

 

Mocht bovenstaande mogelijk zijn ramen wij de kosten voor het reviseren van de bestaande  

ventilatie-units van de sporthal op € 20.000,- excl. BTW, bouwkundige,- en advieskosten. 

 

 

2.2 Duurzaamheidsvariant 
 

Bij de duurzaamheidsvariant gaan we uit van een nieuwe indeling. 

Uitgangspunt voor de nieuwe indeling is dat de drie gebruikers (Commercieel, Sport en Theater) een 

eigen entree krijgen. Daarnaast wordt het gebouw voorzien van een faselift om een eigentijdse 

uitstraling te realiseren. 

 

In hoofdlijnen worden de volgende interne bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd: 

- Nieuwe entree sport. 

- Nieuwe sanitaire groepen. 

- Verplaatsen trapopgang tribune. 

 

Bovenstaande is in onderstaande plattegrondtekening globaal weergegeven. 
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Bij de duurzaamheidsvariant gaan wij uit van een duurzaamheidsslag.  

 

De bestaande warmte opwekkingsinstallatie wordt voorzien van een warmtepompsysteem. De 

warmteafgifte vindt hoofdzakelijk plaats door middel van laagtemperatuurverwarming zoals 

laagtemperatuurradiatoren en vloerverwarming. 

Het warmtepompsysteem levert circa 65% van de warmtebehoefte waarbij de ketels worden 

bijgeschakeld indien het vermogen niet toereikend is (bij pieklast, buitentemperaturen <5°C). 

 

Het warmtepompsysteem kan tevens worden ingezet voor (beperkte) koeling van het gebouw. Om de 

koude af te geven zal gebruik gemaakt worden van de verwarmingsinstallatie. Hierdoor zijn extra 

investeringen voor het aanbrengen van een separate koelinstallatie niet noodzakelijk. 

De koude wordt afgegeven aan het gebouw door middel van hoogtemperatuur koeling. 

 

Daarnaast wordt de bestaande (nood)verlichting vervangen door ledverlichting. 

 

Tot slot gaan wij bij de duurzaamheidsvariant ervan uit om de sportzaal te upgraden naar de eisen van 

nu zoals deze worden gesteld volgens het NOC-NSF. Dit houd onder meer in: 

- Het ventileren van de sporthal, rekening houdend met het aantal sporters als bezoekers. 
- Het aanbrengen van luchtverdeelslangen ter voorkoming van te hoge luchtsnelheden in de zaal. 
- Het vergroten van de ventilatie-capaciteit in de kleedkamers. 
- Het vervangen van de bestaande verlichting door LED verlichting, rekening houdend met de uit te 

voeren sportactiviteiten vs gewenste lichtniveau, gelijkmatigheid en verblinding. 

 

De verschillende gebruikers, commercieel, sport en theater, zullen fysiek worden gescheiden zodat de 

afzonderlijke energiestromen kunnen worden bemeten en afgerekend met de gebruiker/ huurder. 

 

Ter indicatie en positie zijn de benodigde werkzaamheden per gebruiker weergegeven in bijlage 2. 

 

Globaal ziet de duurzaamheidsvariant er als volgt uit: 

 

Duurzaamheidsvariant Bowling Café Feestzaal Sportzaal Kleedkamers Theater 

Warmte opwekking Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Afvoerinstallatie Handhaven Handhaven N.v.t. N.v.t. Handhaven Handhaven 

Waterinstallatie Handhaven Handhaven N.v.t. N.v.t. Aanpassen Handhaven 

Warmwaterbereiding Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Gassen Aanpassen N.v.t. N.v.t. N.v.t. Aanpassen Aanpassen 

Koelinstallatie Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Verwarmingsinstallatie Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Ventilatie-installatie Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Regelinstallatie Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Kracht- en lichtinstallatie Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen 

Verlichtingsarmaturen Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Brandmeldinstallatie Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Inbraakinstallatie Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw 

Sanitaire voorzieningen Nieuw Nieuw N.v.t. N.v.t. Nieuw Nieuw 

 

Wij ramen de kosten voor het uitvoeren van de duurzaamheidsvariant op € 1.181.500,- excl. BTW, 

nuts, bouwkundige en advieskosten. 
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De duurzaamheidsvariant neemt ten opzichte van de basisvariant extra kosten met zich mee. 

De totale meerwerkkosten ramen wij op € 682.000,- excl. BTW. In onderstaand figuur zijn de 

meerwerkkosten per onderdeel procentueel weergegeven. 

 

 

 

De meerwerkkosten zijn globaal als volgt te kwantificeren. 

• Warmteopwekking; bestaande gasgestookte verwarmingsketels vervangen alsmede uitbreiding 

door middel van warmtepompsysteem. 

• Warmte distributie; het vervangen van radiatoren door laagtemperatuur radiatoren alsmede het 

aanbrengen van vloerverwarming/-koeling. 

• Luchtbehandeling; kostenreductie ten opzichte van de basisvariant aangezien luchtverwarming 

wordt vervangen door vloerverwarming. 

• Vaste sanitaire toestellen; upgrade, alle sanitaire toestellen worden vervangen. 

• Elektrotechnische voorzieningen; upgrade, vervanging van bestaand. 

• Krachtstroom; upgrade, vervanging van bestaand. 

• Verlichting; Het vervangen van de bestaande (nood)verlichting door ledverlichting. 
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3 Scenario 2: Sportaccommodatie op parkeergarage 

 

3.1 Nieuwe situatie 
 

Scenario 2 gaat uit van nieuwbouw van de sportzaal boven op de naastgelegen parkeergarage. 

 

De bestaande sportzaal inclusief bijbehorende ruimten zal worden gesloopt en vervangen worden door 

nieuwbouw appartementen. 

 

De scope voor het activiteitencentrum ligt op 8 jaar, e.e.a. overeenkomstig met de basisvariant. 

 

Bovenstaande is in onderstaande plattegrondtekening globaal weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Nieuwbouwvariant 
 

Zoals benoemd betreft de nieuwbouwvariant de basisvariant echter zonder de installatietechnische 

aanpassingen voor de sportzaal en kleedkamers. 

 

Wij ramen de kosten voor het uitvoeren van de nieuwbouwvariant op € 290.500,- excl. BTW, 

bouwkundige,- en advieskosten. 

 

Wij ramen de kosten voor de nieuwbouw van het sportcentrum op € 895.000,- excl. BTW, 

bouwkundige,- en advieskosten. 

Voor de nieuwbouw zijn wij uitgegaan van gasloos. 
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4 Bijlagen 

 

4.1 Plattegrondtekening variant 1: Renovatie – Basisvariant 
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4.2 Plattegrondtekening variant 2: Renovatie – Duurzaamheidsvariant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2.5 Grondexploitatie variant 2 
  



10361-01 Variant 2 de Korf 18 september 2019

Grondexploitatie 

saldo grondexploitatie

grondkosten prijspeil 1-1-2019 1.051.085€                        

grondopbrengsten prijspeil 1-1-2019 1.635.985-€                        

saldo prijspeil 1-1-2019 2.687.070-€                        

kostenstijging 2,00% 80.000€                              

opbrengstenstijging 2,00% 161.000-€                           

saldo geindexeerd 2.928.070-€                        

rentesaldo 1,50% 74.000-€                              

discontovoet 1,50% o.b.v. BBV

eindwaarde 1-1-2025 3.001.000-€                        

netto contante waarde 1-1-2021 2.828.000-€                        

extra afdracht / bijzondere kosten -€                                    

kosten hoeveelheid eenheid eenheidsprijs kosten bw 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

boekwaarde vastgoed 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

boekwaarde grond 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

verplaatsen trafo 1 post 25.000€               25.000€                                   0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

sloop + gevelmaatregelen De Korf 1.870 m² bebouwd 395€                     738.085€                                 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

bodemsanering 0 stelpost -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

bouwrijp maken 2.300 m² exploitatiegebied 20€                       46.000€                                   0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

woonrijp maken 2.300 m² exploitatiegebied 25€                       58.000€                                   0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0%

onvoorzien 10% percentage 842.085€             84.000€                                   0% 0% 0% 0% 33% 33% 33% 0% 0% 0% 0%

plankosten 1 stelpost 100.000€             100.000€                                 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0%

planschade 0 stelpost -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 stelpost -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

totaal kosten 1.051.085€                              0% 0% 0% 5% 77% 10% 8% 0% 0% 0% 0%

opbrengsten hoeveelheid eenheid eenheidsprijs opbrengsten bw 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

appartementen sociaal 7 post 15.000€               105.000€                                 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

appartementen middelduur 10 post 47.500€               475.000€                                 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

appartementen duur 7 post 70.000€               490.000€                                 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

appartementen middelduur De Smidse 8 post 47.500€               380.000€                                 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

afslag gebouwd parkeren 58 post 53.207-€               3.085.985-€                              0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

overig 0 post -€                      -€                                          0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

totaal opbrengsten 1.635.985-€                              0% 0% 0% 0% -23% 123% 0% 0% 0% 0% 0%
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Bijlage 2.6 Vastgoedexploitaties 

  



Rekenmodel scenario 1A.xlsx

Vastgoedexploitatie variant 1A 18-9-2019

resultaat 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

kosten per jaar 369.296€         244.523€         237.536€         236.916€         236.327€         235.770€         227.731€         264.199€         

opbrengsten per jaar 100.648€         102.661€         104.714€         106.809€         108.945€         111.124€         113.346€         115.613€         

saldo per jaar -1.188.437€          -268.648€       -141.862€       -132.821€       -130.107€       -127.383€       -124.646€       -114.385€       -148.586€       

rente over vastgoedexploitatie -€                 -4.030€            -6.218€            -8.304€            -10.380€          -12.446€          -14.503€          -16.436€          

saldo cumulatief incl. rente -268.648€       -414.539€       -553.578€       -691.990€       -829.752€       -966.845€       -1.095.732€    -1.260.754€    

saldo per jaar ncw -1.135.973€          -268.648€       -139.765€       -128.925€       -124.424€       -120.018€       -115.704€       -104.610€       -133.880€       

exploitatiekosten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

m² bvo per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) 3.901             43,88€           171.172€               171.172€         168.916€         160.417€         158.255€         156.093€         153.931€         144.255€         179.053€         

onderhoudskosten (incl. vervanging + contract) 3.901             15,00€           58.519€                 58.519€           59.690€           60.883€           62.101€           63.343€           64.610€           65.902€           67.220€           

zakelijke lasten 3.901             4,00€             15.605€                 15.605€           15.917€           16.236€           16.560€           16.891€           17.229€           17.574€           17.925€           

omzetderving bowling + horeca -                 -€               -€                        74.000€           -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

vergoeding zonnedak -                 -€               -€                        50.000€           -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

energie -                 8,50€             -€                        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

totaal exploitatiekosten 3.901             62,88€           245.296€               369.296€         244.523€         237.536€         236.916€         236.327€         235.770€         227.731€         264.199€         

exploitatieopbrengsten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

m² bvo per m² bvo totaal

huurinkomsten 3.901             25,80€           100.648€               100.648€         102.661€         104.714€         106.809€         108.945€         111.124€         113.346€         115.613€         

totaal exploitatieopbrengsten 3.901             25,80€           100.648€               100.648€         102.661€         104.714€         106.809€         108.945€         111.124€         113.346€         115.613€         

startjaar kostendekkendheid 2021

beschouwingsperiode kostendekkendheid 8 jaar

exploitatieperiode 8 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie 1,50%

inflatie huur intern 2,00%

inflatie huur/servicekosten extern 2,00%

inflatie kosten 2,00%

prijspeil 2019

prijspeil 2019

€ -2.000.000 

€ -1.500.000 

€ -1.000.000 

€ -500.000 

€ -

€ 500.000 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

kosten per jaar opbrengsten per jaar saldo cumulatief incl. rente



Rekenmodel scenario 1A.xlsx

Kapitaallasten variant 1A 18-9-2019

exploitatieperiode 8 jaar exploitatiejaar 1 2 3 4 5 6 7 8

rente 1,50%

inflatie 2,00% jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

btw (gemiddeld) 0,00%

investering en vervanging jaar periode verwachte aandeel inschatting

investering afschrijving investering afschr. omvang

excl. btw vervanging

boekwaarde grond 2021 72.444€            0% nvt

bouwkundig 2021 8 261.773€         100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

installaties 2021 8 775.690€         100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

terreininrichting 2021 8 -€                  100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

oude boekwaarde 2021 divers 276.477€         100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

onderhoudskosten (incl. vervanging + contract) 15 1.386.384€      -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

kapitaallast lineair afschrijven

boekwaarde grond afschrijving -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

boekwaarde grond rente 1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              

bouwkundig afschrijving 32.722€            32.722€            32.722€            32.722€            32.722€            32.722€            32.722€            32.722€            

bouwkundig rente 3.927€              3.436€              2.945€              2.454€              1.963€              1.472€              982€                 491€                 

installaties afschrijving 96.961€            96.961€            96.961€            96.961€            96.961€            96.961€            96.961€            96.961€            

installaties rente 11.635€            10.181€            8.727€              7.272€              5.818€              4.363€              2.909€              1.454€              

terreininrichting afschrijving -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

terreininrichting rente -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

oude boekwaarde afschrijving 20.693€            20.693€            14.449€            14.449€            14.449€            14.449€            6.936€              43.783€            

oude boekwaarde rente 4.147€              3.837€              3.526€              3.310€              3.093€              2.876€              2.659€              2.555€              

totaal kapitaallast lineair afschrijven 171.172€         168.916€         160.417€         158.255€         156.093€         153.931€         144.255€         179.053€         



Vastgoedexploitatie variant 1B 18-9-2019

resultaat 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

kosten per jaar 565.648€         380.038€         373.234€         372.816€         372.449€         372.132€         364.355€         362.794€         362.773€         362.807€         362.898€         363.047€         363.254€         

opbrengsten per jaar 101.648€         103.681€         105.755€         107.870€         110.027€         112.228€         114.472€         116.762€         119.097€         121.479€         123.909€         126.387€         128.915€         

saldo per jaar -2.291.023€          -464.000€       -276.357€       -267.479€       -264.946€       -262.421€       -259.905€       -249.882€       -246.032€       -243.676€       -241.328€       -238.989€       -236.660€       -234.340€       

rente over vastgoedexploitatie -€                 -6.960€            -11.210€         -15.390€         -19.595€         -23.825€         -28.081€         -32.251€         -36.425€         -40.627€         -44.856€         -49.114€         -53.400€         

saldo cumulatief incl. rente -464.000€       -747.317€       -1.026.006€    -1.306.342€    -1.588.359€    -1.872.088€    -2.150.052€    -2.428.335€    -2.708.436€    -2.990.390€    -3.274.236€    -3.560.009€    -3.847.749€    

saldo per jaar ncw -4.568.471€          -464.000€       -272.273€       -259.632€       -253.373€       -247.249€       -241.259€       -228.528€       -221.682€       -216.314€       -211.064€       -205.929€       -200.908€       -195.999€       

exploitatiekosten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

m² bvo per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) 3.901             66,57€           259.708€              259.708€         256.680€         247.408€         244.474€         241.540€         238.605€         228.157€         223.873€         221.073€         218.273€         215.473€         212.673€         209.874€         

onderhoudskosten (incl. vervanging) 3.901             27,00€           105.335€              105.335€         107.441€         109.590€         111.782€         114.018€         116.298€         118.624€         120.996€         123.416€         125.885€         128.402€         130.970€         133.590€         

zakelijke lasten 3.901             4,00€             15.605€                 15.605€           15.917€           16.236€           16.560€           16.891€           17.229€           17.574€           17.925€           18.284€           18.650€           19.023€           19.403€           19.791€           

omzetderving bowling + horeca -                 -€               -€                       125.000€         -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

vergoeding zonnedak -                 -€               -€                       60.000€           -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

energie -                 7,00€             -€                       -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

totaal exploitatiekosten 3.901             97,57€           380.648€              565.648€        380.038€        373.234€        372.816€        372.449€        372.132€        364.355€        362.794€        362.773€        362.807€        362.898€        363.047€        363.254€        

exploitatieopbrengsten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

m² bvo per m² bvo totaal

huurinkomsten 3.901             26,06€           101.648€              101.648€         103.681€         105.755€         107.870€         110.027€         112.228€         114.472€         116.762€         119.097€         121.479€         123.909€         126.387€         128.915€         

totaal exploitatieopbrengsten 3.901             26,06€           101.648€              101.648€        103.681€        105.755€        107.870€        110.027€        112.228€        114.472€        116.762€        119.097€        121.479€        123.909€        126.387€        128.915€        

startjaar kostendekkendheid 2021

beschouwingsperiode kostendekkendheid 30 jaar

exploitatieperiode 30 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie 1,50%

inflatie huur intern 2,00%

inflatie huur/servicekosten extern 2,00%

inflatie kosten 2,00%

prijspeil 2019

prijspeil 2019

€ -500.000 

€ -400.000 

€ -300.000 

€ -200.000 

€ -100.000 

€ -

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

kosten per jaar opbrengsten per jaar saldo cumulatief incl. rente



Vastgoedexploitatie variant 1B

resultaat

kosten per jaar

opbrengsten per jaar

saldo per jaar -2.291.023€          

rente over vastgoedexploitatie

saldo cumulatief incl. rente

saldo per jaar ncw -4.568.471€          

exploitatiekosten

m² bvo per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) 3.901             66,57€           259.708€              

onderhoudskosten (incl. vervanging) 3.901             27,00€           105.335€              

zakelijke lasten 3.901             4,00€             15.605€                 

omzetderving bowling + horeca -                 -€               -€                       

vergoeding zonnedak -                 -€               -€                       

energie -                 7,00€             -€                       

totaal exploitatiekosten 3.901             97,57€           380.648€              

exploitatieopbrengsten

m² bvo per m² bvo totaal

huurinkomsten 3.901             26,06€           101.648€              

totaal exploitatieopbrengsten 3.901             26,06€           101.648€              

startjaar kostendekkendheid 2021

beschouwingsperiode kostendekkendheid 30 jaar

exploitatieperiode 30 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie 1,50%

inflatie huur intern 2,00%

inflatie huur/servicekosten extern 2,00%

inflatie kosten 2,00%

prijspeil 2019

prijspeil 2019

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

363.522€         363.852€         228.598€         231.059€         233.585€         236.178€         238.838€         241.568€         244.368€         247.240€         250.185€         253.205€         254.702€         

131.493€         134.123€         136.805€         139.541€         142.332€         145.179€         148.082€         151.044€         154.065€         157.146€         160.289€         163.495€         166.765€         

-232.029€       -229.729€       -91.793€         -91.518€         -91.253€         -90.999€         -90.756€         -90.524€         -90.303€         -90.093€         -89.896€         -89.710€         -87.937€         

-57.716€         -62.062€         -66.439€         -68.813€         -71.218€         -73.655€         -76.125€         -78.628€         -81.165€         -83.737€         -86.345€         -88.988€         -91.669€         

-4.137.495€    -4.429.286€    -4.587.518€    -4.747.849€    -4.910.319€    -5.074.973€    -5.241.854€    -5.411.005€    -5.582.473€    -5.756.304€    -5.932.544€    -6.111.242€    -6.290.848€    

-191.199€       -186.505€       -73.420€         -72.119€         -70.848€         -69.606€         -68.394€         -67.211€         -66.056€         -64.929€         -63.829€         -62.756€         -60.607€         

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

207.074€         204.274€         65.829€           65.035€           64.240€           63.446€           62.652€           61.858€           61.064€           60.269€           59.475€           58.681€           56.288€           

136.261€         138.987€         141.766€         144.602€         147.494€         150.444€         153.453€         156.522€         159.652€         162.845€         166.102€         169.424€         172.813€         

20.187€           20.591€           21.002€           21.422€           21.851€           22.288€           22.734€           23.188€           23.652€           24.125€           24.608€           25.100€           25.602€           

-€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

-€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

-€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

363.522€        363.852€        228.598€        231.059€        233.585€        236.178€        238.838€        241.568€        244.368€        247.240€        250.185€        253.205€        254.702€        

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

131.493€         134.123€         136.805€         139.541€         142.332€         145.179€         148.082€         151.044€         154.065€         157.146€         160.289€         163.495€         166.765€         

131.493€        134.123€        136.805€        139.541€        142.332€        145.179€        148.082€        151.044€        154.065€        157.146€        160.289€        163.495€        166.765€        



Vastgoedexploitatie variant 1B

resultaat

kosten per jaar

opbrengsten per jaar

saldo per jaar -2.291.023€          

rente over vastgoedexploitatie

saldo cumulatief incl. rente

saldo per jaar ncw -4.568.471€          

exploitatiekosten

m² bvo per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) 3.901             66,57€           259.708€              

onderhoudskosten (incl. vervanging) 3.901             27,00€           105.335€              

zakelijke lasten 3.901             4,00€             15.605€                 

omzetderving bowling + horeca -                 -€               -€                       

vergoeding zonnedak -                 -€               -€                       

energie -                 7,00€             -€                       

totaal exploitatiekosten 3.901             97,57€           380.648€              

exploitatieopbrengsten

m² bvo per m² bvo totaal

huurinkomsten 3.901             26,06€           101.648€              

totaal exploitatieopbrengsten 3.901             26,06€           101.648€              

startjaar kostendekkendheid 2021

beschouwingsperiode kostendekkendheid 30 jaar

exploitatieperiode 30 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie 1,50%

inflatie huur intern 2,00%

inflatie huur/servicekosten extern 2,00%

inflatie kosten 2,00%

prijspeil 2019

prijspeil 2019

2047 2048 2049 2050

257.900€         261.178€         264.536€         267.977€         

170.100€         173.502€         176.972€         180.511€         

-87.800€         -87.676€         -87.564€         -87.465€         

-94.363€         -97.095€         -99.867€         -102.678€       

-6.473.011€    -6.657.782€    -6.845.213€    -7.035.356€    

-59.618€         -58.654€         -57.713€         -56.796€         

2047 2048 2049 2050

55.518€           54.747€           53.977€           53.207€           

176.269€         179.794€         183.390€         187.058€         

26.114€           26.636€           27.169€           27.712€           

-€                 -€                 -€                 -€                 

-€                 -€                 -€                 -€                 

-€                 -€                 -€                 -€                 

257.900€        261.178€        264.536€        267.977€        

2047 2048 2049 2050

170.100€         173.502€         176.972€         180.511€         

170.100€        173.502€        176.972€        180.511€        



Kapitaallasten variant 1B 18-9-2019

exploitatieperiode 30 jaar exploitatiejaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rente 1,50%

inflatie 2,00% jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

btw (gemiddeld) 0,00%

investering en vervanging jaar periode verwachte aandeel inschatting

investering afschrijving investering afschr. omvang

excl. btw vervanging

boekwaarde grond 2021 72.444€           0% nvt

bouwkundig 2021 30 1.540.496€      100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

installaties 2021 15 1.926.435€      100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

terreininrichting 2021 25 39.971€           100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

oude boekwaarde 2021 divers 276.477€         100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

totaal investering en vervanging 3.855.823€     -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

kapitaallast lineair afschrijven

boekwaarde grond afschrijving -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

boekwaarde grond rente 1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             

bouwkundig afschrijving 51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           

bouwkundig rente 23.107€           22.337€           21.567€           20.797€           20.026€           19.256€           18.486€           17.716€           16.945€           16.175€           15.405€           14.635€           

installaties afschrijving 128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         128.429€         

installaties rente 28.897€           26.970€           25.044€           23.117€           21.191€           19.264€           17.338€           15.411€           13.485€           11.559€           9.632€             7.706€             

terreininrichting afschrijving 1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             

terreininrichting rente 600€                 576€                 552€                 528€                 504€                 480€                 456€                 432€                 408€                 384€                 360€                 336€                 

oude boekwaarde afschrijving 20.493€           20.493€           14.249€           14.249€           14.249€           14.249€           6.736€             5.273€             5.273€             5.273€             5.273€             5.273€             

oude boekwaarde rente 4.147€             3.840€             3.532€             3.319€             3.105€             2.891€             2.677€             2.576€             2.497€             2.418€             2.339€             2.260€             

totaal kapitaallast lineair afschrijven 259.708€         256.680€         247.408€         244.474€         241.540€         238.605€         228.157€         223.873€         221.073€         218.273€         215.473€         212.673€         



Kapitaallasten variant 1B

exploitatieperiode 30 jaar exploitatiejaar

rente 1,50%

inflatie 2,00% jaar

btw (gemiddeld) 0,00%

investering en vervanging jaar periode verwachte aandeel inschatting

investering afschrijving investering afschr. omvang

excl. btw vervanging

boekwaarde grond 2021 72.444€           0% nvt

bouwkundig 2021 30 1.540.496€      100% 0%

installaties 2021 15 1.926.435€      100% 0%

terreininrichting 2021 25 39.971€           100% 0%

oude boekwaarde 2021 divers 276.477€         100% 0%

totaal investering en vervanging 3.855.823€     

kapitaallast lineair afschrijven

boekwaarde grond afschrijving

boekwaarde grond rente

bouwkundig afschrijving

bouwkundig rente

installaties afschrijving

installaties rente

terreininrichting afschrijving

terreininrichting rente

oude boekwaarde afschrijving

oude boekwaarde rente

totaal kapitaallast lineair afschrijven

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             

51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           

13.864€           13.094€           12.324€           11.554€           10.783€           10.013€           9.243€             8.473€             7.702€             6.932€             6.162€             5.392€             

128.429€         128.429€         128.429€         -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

5.779€             3.853€             1.926€             -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    

1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             1.599€             

312€                 288€                 264€                 240€                 216€                 192€                 168€                 144€                 120€                 96€                   72€                   48€                   

5.273€             5.273€             5.273€             -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

2.181€             2.102€             2.023€             -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

209.874€         207.074€         204.274€         65.829€           65.035€           64.240€           63.446€           62.652€           61.858€           61.064€           60.269€           59.475€           



Kapitaallasten variant 1B

exploitatieperiode 30 jaar exploitatiejaar

rente 1,50%

inflatie 2,00% jaar

btw (gemiddeld) 0,00%

investering en vervanging jaar periode verwachte aandeel inschatting

investering afschrijving investering afschr. omvang

excl. btw vervanging

boekwaarde grond 2021 72.444€           0% nvt

bouwkundig 2021 30 1.540.496€      100% 0%

installaties 2021 15 1.926.435€      100% 0%

terreininrichting 2021 25 39.971€           100% 0%

oude boekwaarde 2021 divers 276.477€         100% 0%

totaal investering en vervanging 3.855.823€     

kapitaallast lineair afschrijven

boekwaarde grond afschrijving

boekwaarde grond rente

bouwkundig afschrijving

bouwkundig rente

installaties afschrijving

installaties rente

terreininrichting afschrijving

terreininrichting rente

oude boekwaarde afschrijving

oude boekwaarde rente

totaal kapitaallast lineair afschrijven

25 26 27 28 29 30

2045 2046 2047 2048 2049 2050

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             1.087€             

51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           51.350€           

4.621€             3.851€             3.081€             2.311€             1.540€             770€                 

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    

1.599€             -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

24€                   -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    -0€                    

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

58.681€           56.288€           55.518€           54.747€           53.977€           53.207€           



Vastgoedexploitatie variant 2 - huidig 18-9-2019

resultaat 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

kosten per jaar 272.680€         146.914€         146.161€         145.424€         144.701€         143.993€         143.301€         142.625€         

opbrengsten per jaar 100.648€         102.661€         104.714€         106.809€         108.945€         111.124€         113.346€         115.613€         

saldo per jaar -421.938€              -172.032€        -44.252€          -41.447€          -38.615€          -35.756€          -32.869€          -29.955€          -27.012€          

rente over vastgoedexploitatie -€                  -2.580€            -3.283€            -3.954€            -4.592€            -5.198€            -5.769€            -6.305€            

saldo cumulatief incl. rente -172.032€        -218.865€        -263.595€        -306.164€        -346.512€        -384.579€        -420.303€        -453.619€        

saldo per jaar ncw -408.723€              -172.032€        -43.599€          -40.231€          -36.928€          -33.689€          -30.511€          -27.395€          -24.338€          

exploitatiekosten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

m² bvo per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) 1.886              59,30€            111.846€                111.846€         110.362€         108.879€         107.396€         105.912€         104.429€         102.946€         101.462€         

onderhoudskosten (incl. vervanging + contractOH) 1.886              15,00€            28.290€                  28.290€            28.856€            29.433€            30.022€            30.622€            31.235€            31.860€            32.497€            

zakelijke lasten 1.886              4,00€              7.544€                    7.544€              7.695€              7.849€              8.006€              8.166€              8.329€              8.496€              8.666€              

omzetderving bowling + horeca 1.886              -€                -€                         125.000€         -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

energie 1.886              -€                -€                         -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

totaal exploitatiekosten 1.886              78,30€            147.680€               272.680€         146.914€         146.161€         145.424€         144.701€         143.993€         143.301€         142.625€         

exploitatieopbrengsten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

m² bvo per m² bvo totaal

huurinkomsten 1.886              53,37€            100.648€                100.648€         102.661€         104.714€         106.809€         108.945€         111.124€         113.346€         115.613€         

totaal exploitatieopbrengsten 1.886              53,37€            100.648€               100.648€         102.661€         104.714€         106.809€         108.945€         111.124€         113.346€         115.613€         

startjaar kostendekkendheid 2021

beschouwingsperiode kostendekkendheid 8 jaar

exploitatieperiode 8 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie 1,50%

inflatie huur intern 2,00%

inflatie huur/servicekosten extern 2,00%

inflatie kosten 2,00%

prijspeil 2019

prijspeil 2019

€ -500.000 

€ -400.000 

€ -300.000 

€ -200.000 

€ -100.000 

€ -

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

kosten per jaar opbrengsten per jaar saldo cumulatief incl. rente



Kapitaallasten variant 2 - huidig 18-9-2019

exploitatieperiode 30 jaar exploitatiejaar 1 2 3 4 5 6 7 8

rente 1,50%

inflatie 2,00% jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

btw (gemiddeld) 0,00%

investering en vervanging jaar periode verwachte verwachte aandeel inschatting

investering afschrijving investering investering afschr. omvang

excl. btw incl. btw vervanging

boekwaarde grond 2021 72.444€            72.444€            0% nvt

bouwkundig 2021 8 288.145€         288.145€         100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

installaties 2021 8 465.888€         465.888€         100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

terreininrichting 2021 8 37.104€            37.104€            100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

oude boekwaarde 2021 divers -€                  -€                  100% 0% -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

totaal investering en vervanging 863.581€         863.581€         -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

kapitaallast lineair afschrijven

boekwaarde grond afschrijving -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

boekwaarde grond rente 1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              1.087€              

bouwkundig afschrijving 36.018€            36.018€            36.018€            36.018€            36.018€            36.018€            36.018€            36.018€            

bouwkundig rente 4.322€              3.782€              3.242€              2.701€              2.161€              1.621€              1.081€              540€                 

installaties afschrijving 58.236€            58.236€            58.236€            58.236€            58.236€            58.236€            58.236€            58.236€            

installaties rente 6.988€              6.115€              5.241€              4.368€              3.494€              2.621€              1.747€              874€                 

terreininrichting afschrijving 4.638€              4.638€              4.638€              4.638€              4.638€              4.638€              4.638€              4.638€              

terreininrichting rente 557€                 487€                 417€                 348€                 278€                 209€                 139€                 70€                    

oude boekwaarde afschrijving -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

oude boekwaarde rente -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

totaal kapitaallast lineair afschrijven 111.846€         110.362€         108.879€         107.396€         105.912€         104.429€         102.946€         101.462€         



Vastgoedexploitatie variant 2 - Nieuwbouw 18-9-2019

resultaat 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

kosten per jaar 819.993€               601.602€               599.110€               596.673€               594.292€               591.969€               589.704€               587.499€               

opbrengsten per jaar -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

saldo per jaar -4.980.842€          -819.993€              -601.602€              -599.110€              -596.673€              -594.292€              -591.969€              -589.704€              -587.499€              

rente over vastgoedexploitatie -€                        -12.300€                -21.508€                -30.818€                -40.230€                -49.748€                -59.374€                -69.110€                

saldo cumulatief incl. rente -819.993€              -1.433.895€           -2.054.513€           -2.682.003€           -3.316.525€           -3.958.242€           -4.607.320€           -5.263.929€           

saldo per jaar ncw -12.528.579€        -819.993€              -592.711€              -581.533€              -570.608€              -559.933€              -549.501€              -539.309€              -529.353€              

exploitatiekosten 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

m² bvo per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) 5.320             119,31€         634.753€               634.753€               463.657€               458.406€               453.155€               447.904€               442.653€               437.402€               432.151€               

onderhoudskosten (incl. vervanging + contract) - sporthal 1.760             27,00€           47.520€                 47.520€                  48.470€                  49.440€                  50.429€                  51.437€                  52.466€                  53.515€                  54.586€                  

onderhoudskosten (incl. vervanging) - parkeren 3.560             7,50€             26.700€                 26.700€                  27.234€                  27.779€                  28.334€                  28.901€                  29.479€                  30.069€                  30.670€                  

zakelijke lasten 5.320             4,00€             21.280€                 21.280€                  21.706€                  22.140€                  22.583€                  23.034€                  23.495€                  23.965€                  24.444€                  

vergoeding zonnedak -                 -€               -€                        50.000€                  -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

energie - sporthal 1.760             15,50€           27.280€                 27.280€                  27.826€                  28.382€                  28.950€                  29.529€                  30.119€                  30.722€                  31.336€                  

energie - parkeren 3.560             3,50€             12.460€                 12.460€                  12.709€                  12.963€                  13.223€                  13.487€                  13.757€                  14.032€                  14.313€                  

totaal exploitatiekosten 5.320             144,74€         769.993€               819.993€               601.602€               599.110€               596.673€               594.292€               591.969€               589.704€               587.499€               

exploitatieopbrengsten 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

m² bvo per m² bvo totaal

huurinkomsten 5.320             -€               -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

totaal exploitatieopbrengsten 5.320             -€               -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

startjaar kostendekkendheid 2023

beschouwingsperiode kostendekkendheid 30 jaar

exploitatieperiode 30 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie 1,50%

inflatie huur intern 2,00%

inflatie huur/servicekosten extern 2,00%

inflatie kosten 2,00%

prijspeil 2019

prijspeil 2019

€ -500.000 

€ -400.000 

€ -300.000 

€ -200.000 

€ -100.000 

€ -

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

kosten per jaar opbrengsten per jaar saldo cumulatief incl. rente



Vastgoedexploitatie variant 2 - Nieuwbouw

resultaat

kosten per jaar

opbrengsten per jaar

saldo per jaar -4.980.842€          

rente over vastgoedexploitatie

saldo cumulatief incl. rente

saldo per jaar ncw -12.528.579€        

exploitatiekosten

m² bvo per m² bvo totaal

kapitaallasten (incl. vervanging) 5.320             119,31€         634.753€               

onderhoudskosten (incl. vervanging + contract) - sporthal 1.760             27,00€           47.520€                 

onderhoudskosten (incl. vervanging) - parkeren 3.560             7,50€             26.700€                 

zakelijke lasten 5.320             4,00€             21.280€                 

vergoeding zonnedak -                 -€               -€                        

energie - sporthal 1.760             15,50€           27.280€                 

energie - parkeren 3.560             3,50€             12.460€                 

totaal exploitatiekosten 5.320             144,74€         769.993€               

exploitatieopbrengsten

m² bvo per m² bvo totaal

huurinkomsten 5.320             -€               -€                        

totaal exploitatieopbrengsten 5.320             -€               -€                        

startjaar kostendekkendheid 2023

beschouwingsperiode kostendekkendheid 30 jaar

exploitatieperiode 30 jaar

rente/disconteringsvoet vastgoedexploitatie 1,50%

inflatie huur intern 2,00%

inflatie huur/servicekosten extern 2,00%

inflatie kosten 2,00%

prijspeil 2019

prijspeil 2019

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

585.355€               583.274€               581.255€               579.301€               577.413€               575.593€               573.841€               400.759€               

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

-585.355€              -583.274€              -581.255€              -579.301€              -577.413€              -575.593€              -573.841€              -400.759€              

-78.959€                -88.924€                -99.007€                -109.211€              -119.538€              -129.992€              -140.576€              -151.293€              

-5.928.244€           -6.600.441€           -7.280.702€           -7.969.214€           -8.666.166€           -9.371.751€           -10.086.168€        -10.638.219€        

-519.626€              -510.126€              -500.848€              -491.788€              -482.941€              -474.304€              -465.872€              -320.547€              

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

426.900€               421.649€               416.398€               411.147€               405.896€               400.645€               395.394€               218.744€               

55.677€                  56.791€                  57.927€                  59.085€                  60.267€                  61.472€                  62.702€                  63.956€                  

31.283€                  31.909€                  32.547€                  33.198€                  33.862€                  34.539€                  35.230€                  35.935€                  

24.933€                  25.432€                  25.940€                  26.459€                  26.988€                  27.528€                  28.079€                  28.640€                  

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

31.963€                  32.602€                  33.254€                  33.919€                  34.598€                  35.290€                  35.995€                  36.715€                  

14.599€                  14.891€                  15.189€                  15.492€                  15.802€                  16.118€                  16.441€                  16.770€                  

585.355€               583.274€               581.255€               579.301€               577.413€               575.593€               573.841€               400.759€               

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

saldo cumulatief incl. rente



Kapitaallasten variant 2 - Nieuwbouw 18-9-2019

exploitatieperiode 30 jaar exploitatiejaar 1 2 3 4 5 6 7 8

rente 1,50%

inflatie 2,00% jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

btw (gemiddeld) 0,00%

investering en vervanging jaar periode verwachte verwachte aandeel inschatting

investering afschrijving investering investering afschr. afschrijven tot omvang

excl. btw incl. btw vervanging

boekwaarde grond 2021 -€                  -€                  0% -€                         nvt

bouwkundig 2021 30 4.979.160€     4.979.160€     100% -€                         0% -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

installaties 2021 15 2.546.119€     2.546.119€     100% 0% -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

vaste inrichting 2021 20 287.029€         287.029€         100% 0% -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

oude boekwaarde 2021 divers 273.968€         273.968€         100% 0% -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

totaal investering en vervanging 8.086.276€     8.086.276€     -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

kapitaallast lineair afschrijven

boekwaarde grond afschrijving -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

boekwaarde grond rente -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

bouwkundig afschrijving 165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                

bouwkundig rente 74.687€                  72.198€                  69.708€                  67.219€                  64.729€                  62.240€                  59.750€                  57.260€                  

installaties afschrijving 169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                

installaties rente 38.192€                  35.646€                  33.100€                  30.553€                  28.007€                  25.461€                  22.915€                  20.369€                  

vaste inrichting afschrijving 14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  

vaste inrichting rente 4.305€                    4.090€                    3.875€                    3.660€                    3.444€                    3.229€                    3.014€                    2.799€                    

oude boekwaarde afschrijving 163.394€                -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

oude boekwaarde rente 4.110€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    

totaal kapitaallast lineair afschrijven 634.753€                463.657€                458.406€                453.155€                447.904€                442.653€                437.402€                432.151€                



Kapitaallasten variant 2 - Nieuwbouw

exploitatieperiode 30 jaar exploitatiejaar

rente 1,50%

inflatie 2,00% jaar

btw (gemiddeld) 0,00%

investering en vervanging jaar periode verwachte verwachte aandeel inschatting

investering afschrijving investering investering afschr. afschrijven tot omvang

excl. btw incl. btw vervanging

boekwaarde grond 2021 -€                  -€                  0% -€                         nvt

bouwkundig 2021 30 4.979.160€     4.979.160€     100% -€                         0%

installaties 2021 15 2.546.119€     2.546.119€     100% 0%

vaste inrichting 2021 20 287.029€         287.029€         100% 0%

oude boekwaarde 2021 divers 273.968€         273.968€         100% 0%

totaal investering en vervanging 8.086.276€     8.086.276€     

kapitaallast lineair afschrijven

boekwaarde grond afschrijving

boekwaarde grond rente

bouwkundig afschrijving

bouwkundig rente

installaties afschrijving

installaties rente

vaste inrichting afschrijving

vaste inrichting rente

oude boekwaarde afschrijving

oude boekwaarde rente

totaal kapitaallast lineair afschrijven

9 10 11 12 13 14 15 16

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                165.972€                

54.771€                  52.281€                  49.792€                  47.302€                  44.812€                  42.323€                  39.833€                  37.344€                  

169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                169.741€                -€                         

17.823€                  15.277€                  12.731€                  10.184€                  7.638€                    5.092€                    2.546€                    0€                             

14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  14.351€                  

2.583€                    2.368€                    2.153€                    1.937€                    1.722€                    1.507€                    1.292€                    1.076€                    

-€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         -€                         

1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    1.659€                    -€                         

426.900€                421.649€                416.398€                411.147€                405.896€                400.645€                395.394€                218.744€                



 

 

Bijlage 3 Raming budget 'Alternatief' d.d. 17 september 2019 
 



10361-01  Multifunctioneel centrum de Korf Leusden

ALTERNATIEF

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 ALTERNATIEF 3.901                m²bvo

innax herstel natuurlijke ventilatie sporthal 1                        pst 20.000              20.000              

▪ aanbrengen brandwerende overstroom roosters tussen sporthal / kleedkamers tbv herstel natuurlijke luchtcirculatie

▪ aanbrengen ventilatiekappen NV (natuurlijke ventilatie) 

▪ herstellen kanalen (uitgaande dat dit nog gedeeltelijk aanwezig is)

bouwkundige ondersteuning 1                        pst 6.000                6.000                

▪ aanbrengen doorvoeringen en inplakken ventilatiekappen

▪ bouwkundige ondersteuning tbv herstel kanaalwerk

herstel brandscheiding 1                        pst 10.000              10.000              

▪ herstel binnenpuien in brandscheiding kleedruimte 

▪ herstel plafond onder tribune

totaal ALTERNATIEF 36.000                  9           

Totaal directe kosten, exclusief BTW 36.000                  9           

Algemene bouwplaatskosten 8,0% over 36.000              2.880                1           

38.880                  

Algemene kosten 7,0% over 38.880              2.722                

41.602                  

Winst en risico 4,0% over 41.602              1.664                

43.266                  

Prijsstijgingen tot start bouw 0,0% over 43.266              -                    

43.266                  

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 43.266              -                    

43.266                  

CAR-verzekering 0,40% over 43.266              173                   

43.439                  

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 43.439                  120,7% 11         

17-09-2019

 



10361-01  Multifunctioneel centrum de Korf Leusden 17-09-2019

RISICO BIJ UITVOERING ALTERNATIEF

Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 RISICO 3.901                m²bvo

constructieve voorz. betonvloer -                    pm -                    -                    

vochtige gevel mbt labelsprong -                    pm -                    -                    

asbest, bestaande situatie blijft ongewijzigd -                    pm -                    -                    

partieel herstel gevelmetselwerk en voegwerk 1                        pst 5.000                5.000                

herstel houtrot bestaande kozijnen (beperkt) 1                        pst 5.000                5.000                

herstel dakgoten (vooruitlopend op evt vervanging) 1                        pst 1.500                1.500                

herstel gootbekleding voorzijde zaal 1                        pst 7.500                7.500                

herstel bevestiging hwa 1                        pst 1.000                1.000                

herstel etalage plafond "houtcementplaat" 1                        pst 2.000                2.000                

aanpassen tribune beganegrond 1                        pst 2.500                2.500                

aanpassen balustrade tribune 1e etage -                    pm -                    -                    

aanpassen balustrade theater -                    pm -                    -                    

aanpassen toegang installatieruimte sporthal 1                        pst 5.000                5.000                

innax herstel 2 van de 3 luchtbehandelings installaties sportzaal. 1                        pst 20.000              20.000              

totaal RISICO 49.500                  13         

Totaal directe kosten, exclusief BTW 49.500                  13         

Algemene bouwplaatskosten 8,0% over 49.500              3.960                1           

53.460                  

Algemene kosten 7,0% over 53.460              3.742                

57.202                  

Winst en risico 4,0% over 57.202              2.288                

59.490                  

Prijsstijgingen tot start bouw 0,0% over 59.490              -                    

59.490                  

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 59.490              -                    

59.490                  

CAR-verzekering 0,40% over 59.490              238                   

59.728                  

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 59.728                  120,7% 15         

 


