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17.2.1 Inleiding
De VMRG gevelbouwer dient voor oplevering de onderhoudsvoorschriften aan de
opdrachtgever te overhandigen. Hierin staan aanwijzingen voor het uitvoeren van preventief
onderhoud, inspecties, reiniging, aandachtspunten, frequenties etc. (tijdens- en na de
bouwfase). Tijdens de bouwfase zijn beschermingsmaatregelen en uitvoering van onderhoud
van essentieel belang. Zie hoofdstuk 17.4.2 voor verdere toelichting hierop. Op het moment dat
de (deel)oplevering heeft plaats gevonden, gaat de garantieperiode in.
Er worden voorwaarden gesteld voor behoud van de garantie die de VMRG gevelbouwer geeft,
waaronder het uitvoeren van gedegen onderhoud volgende de VMRG Kwaliteitseisen en
Adviezen. Dit aspect is essentieel voor verlenging van de levensduur van de VMRG
gevelelementen. In dit hoofdstuk Gebouwbeheer wordt ingegaan op de beheer aspecten van
VMRG gevelelementen. Er worden richtlijnen gegeven voor het uitvoeren van inspecties, het
inrichten van een werkplan en het opstellen en de inhoud van een logboek voor de gevel.
Een goedgekeurd onderhouds- en inspectieplan kan bijdragen aan de goedkeuring van het
toepassen van bepaalde materialen en/of componenten binnen een bouwvergunning. De
eigenaar en/of gebouwbeheerder dient periodieke inspecties uit te voeren ten aanzien van de
constructieve aspecten van de gevel conform de methodiek die beschreven staat in NEN 2767-1.
Als indicatie voor de urgentie en frequentie van de uitvoering van deze periodieke controles kan
de informatie uit de onderhouds- en inspectiematrix aangehouden worden (zie verderop in dit
hoofdstuk). Deze matrix kan afhankelijk van de toegepaste materialen en componenten
aangepast en/of aangevuld moeten worden.
Bereikbaarheid
Om toe te laten dat een periodieke reiniging kan plaatsvinden, is het een veiligheidseis dat de
ontwerpers c.q. beheerder(s) van het gebouw het gebouw dusdanig ontwerpen, dat de gevel

goed bereikbaar is. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor bereikbaarheid ten behoeve van
onderhoud aan de gevels en/of glasdaken.

