
Project Normbedragen nieuwbouwwoningen

Groepen type: MGW klein (59GBO)

Opdrachtgever Woonstichting

Peildatum 01-06-20  

Gewijzigd 01-06-20

Projectnummer:

Oppervlakteanalyse NEN 2580: Vormanalyse:  

bruto vloeroppervlak >>> 67        m2 bruto inhoud / bruto vloeroppervlak  3,00       
netto vloeroppervlak >>> 59        m2 netto vloeroppervlak/bruto vloeroppervlak  0,88    excl. zolder  
bebouwd oppervlak >>> 20        m2 bebouwd oppervlak/bruto vloeroppervlak  0,30       
inhoud >>> 201      m3 bruto geveloppervlak/bruto vloeroppervlak  0,81      
gebruiksoppervlak >>> 50        m2 open gevel/bruto geveloppervlak   0,40       
dakoppervlak >>> 24        m2 bruto dakoppervlak/bruto vloeroppervlak  0,36       
geveloppervlak >>> 55        m2 bruto binnenwandoppervlak/bruto vloeroppervlak  1,66       
open gevel 40% >>> 22        m2 bebouwd oppervlak/bruto terreinoppervlak  0,13       

omhullend oppervlak/bruto vloeroppervlak  1,17     
binnenwanden  >>> 111      m2   

statisch 58,5          m2    
overig 53 m2    

open binnenwanden >>> 15        m2 gebruiksoppervlak/bruto vloeroppervlak  0,75    let op zolder excl.

bruto kaveloppervlak >>> 160      m2    

Kostenkengetallen  eenh.pr. in % subtotaal Opmerkingen

(2A) kosten fundering 20 m2 BBO 251 5% 5.093                   
(2B + 2F) kosten skelet + vloeren (2F) 67 m2 BVO 174 12% 11.665                 
(2C) kosten dak 24 m2 BDO 198 5,0% 4.754                   
(2D) kosten gevel 55 m2 BGO 386 22% 21.072                 
(2E) kosten binnenwanden 111 m2 BWO 83 10% 9.197                   
(2F) kosten vloeren (zie 2B)         
(2G) kosten trappen 67 m2 BVO 60 4% 4.027                   
(2H) kosten plafonds 59 m2 NVO 17 1,1% 999                      
(2HA) kosten overig bouwkundig - opleveren 67 m2 BVO 25 1,8% 1.677                   

directe kosten bouwkundig 67 m2 BVO 873 58.485                 
-                       

(3A) kosten W-installaties 67 m2 BVO 314 22% 21.060                WTW-bodem warmtepomp
(3B) kosten E-installaties 67 m2 BVO 191 13% 12.800                incl. PV panelen 16 stuks
(3C) kosten liften/transport 67 m2 BVO 24 2% 1.577                   

directe kosten installaties 67 m2 BVO 529 35.437                 -                       
(4A) kosten vaste inrichting 1 pst WON 360 0% 360                     keuken in stiko
(5A) kosten terreinvoorzieningen/berging 1 pst WON 547 1% 547                     verhardingen in stiko
(10A) kosten sloopwerk 1 pst WON -         0% -                      in stiko
(4 B) kosten vaste onderhoudsvoorzien. 67 m2 BVO 0 0,0% -                       

directe kosten inrichting - terrein 67 m2 BVO 14 907                     

directe kosten totaal 94.829                exclusief btw
per m2 bvo: 1.415€                

Toeslagen + bijkomende kosten Algemeen

algemene uitvoeringskosten 12,0%  11.379 EPC basis = NOM
algemene kosten 7,00% 7.435 GIW ja
winst & risico 3,00% 3.409 Bouwbesluit 2012  - ja
CAR verzekering ( in stiko) 0,00% 0 excl. beukbreedte 5400 mm
bijkomende kosten (opgave opdrachtgever) 1 won 0 excl. beukdiepte 10200 mm
indirecte kosten totaal 22.223                

Totaal bouwkosten excl. b.t.w. € 117.052 21% BTW exclusief
per m2 bvo 1.747€                

pagina1 normbedrag:20200601 MGW klein - projectblad.xls



Kwaliteit Omschrijving
(2A) kosten fundering gesloten grondbalans/betonbalken op igg palen d=350 mm lg. 13 m1
(2B) kosten skelet dragende wanden kalkzandsteen/betonvloeren kanaalplaat
(2C) kosten dak plat dak - Rc=6.0 bitumineus
(2D) kosten gevel dichte gevel metselwerk/kozijnen hout
(2E) kosten binnenwanden lichte binnenwanden/wanden kzst/kozijnen nastel-opdekdeur/afwerking basiskwaliteit
(2F) kosten vloeren cementdekvloeren/tegelvloeren
(2G) kosten trappen betontrappen
(2H) kosten plafonds spuitwerk
(2HA) kosten overig bouwkundig standaard

 
(3A) kosten W-installaties vloerverwarming/bodemwarmtepomp, balansventilatie,WTW
(3B) kosten E-installaties NPR 5310/normaal/LED verlichiting/16 st. PV panelen all black
(3C) kosten liften/transport voldoet aan Woonkeur

 
(4A) kosten vaste inrichting sanitair standaard/keuken vlgs PvE exclusief
(5A) kosten terreinvoorzieningen enkele buitenberging (bestratingen/erfafscheidingen exclusief)
(10A) kosten sloopwerk exclusief (in stiko)
(4B) kosten vaste onderhoudsvoorzien. nvt
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