
The NEXT step in De Leest
Het nieuwe werken



ALV 1:

Energieadvies

ALV 2:

Verdiepings-

onderzoek

ALV 3:

InvesteringsbesluitALV 4:

Besluit wijziging 

splitsingsakte

Prestatie-

garanties 

Monitoren

VvE-traject:

5 stappen 4  x besluitvorming



Korte uitleg Segon-aanpak

 Segon heeft haalbaarheidsstudie voor u gemaakt

 Segon heeft presentatie gegeven in ALV bijeenkomsten

 Segon neemt de drempels weg die besluitvorming tegenhouden:

 Financiering technisch

 Juridisch

 Bouwkundig

 Installatietechnisch

 Sociaal

 Segon introduceert het nieuwe werken (Woonveste, VvE Ellen) 



Het nieuwe werken

OUD

 Aannemer o.b.v. Beauty parade en laagste prijs 

 Klant betaalt bij start bouw, geen transparant 
verdienmodel

 Ontwerp (kosten aannemer) leidt tot bestek: 

 Voorlopig

 Definitief

 Technisch ontwerp

 Aanneemovereenkomst met productgaranties en 
oplevergarantie. Na max 5 jaar is men weg.

 Separaat jurist inhuren

 Separaat financiering inregelen

 Separaat bewonersbegeleiding 

 Separaat second opinions regelen

NIEUW

 Bewoners, Area en integraal realisatie team bepalen 
prestatie-afspraken voor komende dertig jaar, de wijze 
van risico-verdeling, financiering, onderhoud en schade.

 Geen aannemer, geen oplevering. Team geeft aan welke 
opslag nodig is om werk te kunnen verrichten en waar 
risico gelopen wordt.

 Omdat sprake is van pre-fab zijn technische details 
bekend. Maximale prijs wordt vastgesteld. Technisch Due
Dilligence bij specialist.

 Afspraak over korting bij schaalvergroting, proces-
innovatie en inkoopvoordelen

 Afspraak over juridisch en financiering due dilligence
éénmaal 

 Als (energie-)prestaties niet worden gehaald dan betaalt 
de uitvoerder het verschil bij in de komende dertig jaar

Integraal realisatieteam: 

Uitvoerder (Renolution), Bouwfysici (Bouwnext), Jurist (Segon en Notaris) en coördinator (Segon) 

stelt prestatieovereenkomst en keuzemogelijkheden op (kosten advies vooraf bekend)

Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus



Nieuwe manier van werken

X X X Prestatie-

Afspraken



Het nieuwe werken: 

Prestatie-afspraken

Omschrijving prestatie Garantie niveau Eenheid Duur

Energieverbruik

Maximaal Gebouwgebonden Energieverbruik.
25 (+ 10% voor hoek-en

kopgevel app.)
kWh per jaar per m² 30 jr.

Minimaal duurzaam op te wekken elektriciteit appartement 1500 kWh per jaar 30 jr.

Minimaal duurzaam op te wekken elektriciteit voor VvE-verbruik 4400 kWh per jaar 30 jr.

Omschrijving prestatie Garantie niveau Eenheid Duur

Comfortprestaties

Minimaal haalbare temperatuur keuken en woonkamer 21 °C 30 jr

Minimaal haalbare temperatuur slaapkamers 18 °C 30 jr.

Maximaal aantal uren VvE Galerijen boven de 26 °C per jaar 400 Uren 30 jr.

Minimale ventilatievoorziening Bouwbesluit 2012 30 jr.

Luchtdichtheid Bouwbesluit 2012 meter per seconde 30 jr.

Omschrijving prestatie Garantie niveau Eenheid Duur

Prestaties van het binnenmilieu

Minimaal percentage van de tijd CO2 gehalte onder de 1200 PPM (te meten met CO²

meter)
95%

4 CO? 30 jr.

Binnenmilieu voldoet aan de volgende NEN norm
BRL 8010. Ventilatie

prestaties
BRL 8010 30 jr.

Omschrijving prestatie Garantie niveau Eenheid Duur

Geluidseisen

Geluidseis buitengevel (GA:K) < 20 dB 30 jr.

Geluidsniveau van het ventilatiesysteem in de aangrenzende verblijfsruimten < 30 dB 30 jr.



Het nieuwe Werken:
VvE-financiering en Waarborgfonds Servicekosten VvE

VvEServicekosten =  

Rente+ aflossing + verzekeringen+ premies risico-

afkoop + kosten beheer + onderhoud

Lening

Financier / Bank

Financieringslasten = 

Rente+ aflossing+ premies risico-afkoop

Woonlasten neutrale 

investeringen worden

bepaald door hoogte 

van de rente en de 

aflossing

../../../../Communicatie/servicekostenmodel/Gemeente Assen -  Asser Servicekostenmodel - 2016.mp4


Fase 1: Verdiepingsonderzoek

(1,5 mnd +/- € 23.000)

 Verdiepingsonderzoeken

 Pre-engineering 4 type woningen (hoek, tussen, extra verdieping, hoek anders) € 4.800 ex btw 

 Calculatie opzet en richtlijnen op onderdelen offerte, maximum prijs vaststellen  € 5.000 ex btw

 Opstellen Duurzaam Meerjaren Onderhoud Plan per VvE € 4.000 ex btw

 Overleg gemeente, provincie, Area € 4.000 ex btw

 Optuigen uitvraag met prestatieafspraken en format € 3.000 ex btw

 Overleg met bestuur 2 maal per maand + voorbereiding en verslaglegging € 2.000 ex btw

Resultaat :  Kostprijs bekend van verbouwing met hoogste prijs. Voortgang bepaalt door het bestuur



Fase 2: Financiering en selectie 

bouwers (3 mnd +/- €36.000)

 Overleg banken en financiële instellingen € 7.000 ex btw

 Overleg Provincie, gemeente en corporatie inzake zekerheidsstellingen € 6.500 ex btw

 Selectie van de onder-aannemers / uitvoerders € 5.000 ex btw

 Uitwerking finale overeenkomsten € 5.000 ex btw

 Finale calculatie onderdelen incl onderhandelingen voor kostprijsverlaging € 5.000 ex btw

 Overleg met bestuur 1 maal per maand + voorbereiding en verslaglegging 

+ 2 info avonden € 3.500 ex btw

Na fase 2 zijn kunnen de finale overeenkomsten en de splitsingsakte worden aangepast. 

 Het is de finale go-beslissing om de aktes te laten aanpassen.

De financiers zullen daarnaast een drietal due dilligences eisen € 5.000 ex btw

 Second opinion MJOP

 Second opinion juridisch

 Second opinion bouwkundig

Hierna kan de investeringsbeslissing definitief genomen worden



Fase 3: Aanpassing Akte en start 

implementatie (+/- 3 mnd €22.000)

 Na goedkeuring van ALV over nieuwe splitsingsakte

 De notaris moet aan het werk moet om alle beperkt gerechtigden te 

informeren (verwacht) € 15.000 ex btw

 De notaris past de splitsingsakte aan € 5.000 ex btw

 Inregelen financiering en bewaken afspraken € 7.000 ex btw 

 Bewonersbegeleiding PM

 Individuele opnames Zit in prijsopgave van aannemer

 Start bouw



Vervolgstappen

 Per fase beslissen wat je doet

 7 maanden doorlooptijd voor aanvang bouw

 Minimaal 2 ALV-en

 Ongeveer 1 dag per woning. Woning hoeft niet verlaten te worden

 6 maanden voor finetuning van installaties

 Streven om begin 2018 op te leveren


