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17.2.2 Inspecties
Het uitvoeren van inspecties is van belang om de conditie vast te stellen en te anticiperen op
gebreken of mogelijke opkomende gebreken. Als leidraad wordt de NEN 2767-1 toegepast waar
richtlijnen staan voor het beoordelen van de technische kwaliteit. Hier worden geen
beoordelingswaarden genoemd voor het esthetische aspect. Hiervoor wordt verwezen naar de
methodiek in de VMRG Kwaliteitseisen onder Esthetisch onderhoud.
Per project/gebouw dient door de gevelbouwer bij oplevering een onderhoudsplan inclusief
start logboek te worden opgesteld en overhandigd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van onderhoud aan de gevels, vanaf het moment
van (deel)oplevering.
Indien het logboek niet aanwezig is of niet is ingevuld volgt in ieder geval een 0-beurt. Een half
jaar* na (deel)oplevering wordt het project/gebouw beschouwd als bestaande bouw, als er vanaf
dat moment onderhoud moet worden uitgevoerd en het logboek niet aanwezig of niet ingevuld
is dient hiervoor aan de hand van een 0-beurt (i.c.m. regulier onderhoud) de staat van de
gevelelementen in kaart te worden gebracht.
* tenzij de omgevingsfactoren/gebruiksfactoren zoals vermeld in hoofdstuk 17.4.4.3 een kortere
periode vereisen.
Een 0-beurt betekent dat de staat van de gevels wordt teruggebracht naar de 0-situatie, ofwel
naar de oorspronkelijke kwaliteit van het product. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de 0-beurt. Hieruit volgt dan een onderhoudsvoorstel met aanbieding. Ook de
frequentie van onderhoud wordt aangegeven, rekening houdende met de omgevingsfactoren
en object gebonden factoren. Zie hiervoor hoofdstuk Reinigingsfrequenties.
De inspecteur stelt van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele

gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit en legt deze vast in een inspectierapport
waarin tevens een advies wordt uitgebracht. In de lijst onder het hoofdstuk Logboek staat de
opzet van de verschillende inspectiepunten, het is belangrijk te weten dat deze lijst per object
verschillend is en specifiek vastgelegd moet worden.

