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Hieronder worden de punten uit onderdeel 10.29 (“Demonteren voor hergebruik”) van het bestek 

doorgenomen, en wordt gekeken of aan deze punten bij oplevering is voldaan. Aanvullend een 

korte omschrijving waarom wel of niet. 
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PROJECT “CIRCULAIRE ONTMANTELING STADSKANTOOR ROOSENDAAL” 

 
VERIFICATIE BESTEKSVOORWAARDEN HERBRUIKBARE MATERIALEN 
 

§ Omschrijving bestek onderdeel Voldaan? Opmerking/reden 

10.29.01-a DEMONTEREN GLAZEN SYSTEEMWAND 
Opslag uitkomend materiaal: op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein 

Ja 
Ja 

 
zie10.29.03-a 

10.29.02-a DEMONTEREN HOUTEN KOZIJNEN 
Opslag uitkomend onderdeel: op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein 

Ja 
(Ja) 

 
Deze worden door de 
opdrachtgever zelf verwerkt als het 
goed is tot parket. Wij mogen daar 
aan meedoen dat volgt later tot die 
tijd hebben wij dat in opslag 

10.29.03-a DEMONTEREN STALEN BINNENPUI 
Opslag uitkomend materiaal: op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein 

Ja 
nee 

 
Deze zou daar blijven echter zijn 
door de aannemer niet 
geaccepteerd en mogen wij 
verkopen. Echter staan nog 
ingepakt in de opslagcontainer 

10.29.04-a DEMONTAGE GIPSPLAAT 
- uitkomende gipsplaten zagen tot platen van 500 x 
2400 mm 
Opslag afkomend materiaal: op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein 

Ja 
Ja 
 
Nee 

 
 
 
Opslag bij Snellen. Aannemer gaat 
gezaagde platen gebruiken maar 
heeft geen opslaglocatie 

10.29.05-a DEMONTEREN PLAFONDPLATEN 
A. schoonmaken en opnieuw spuiten 
B. op maat maken voor verwerking als 
isolatiemateriaal 
Opslag uitkomend materiaal: 
A. bij bedrijf dat de plafondplaten reinigt en spuit 
B. op n.t.b. locatie op/nabij werkterrein 

Ja 
Ja 
Nee 
 
 
Ja 
Nee 

 
 
B voor hergebruik ter plaatse is 
door de opdrachtgever vanaf gezien 
omdat wij het als plafondplaat beter 
konden verkopen volgens hem. Dus 
deze konden wij vermarkten 

10.29.06-a DEMONTEREN BRANDSLANGHASPEL 
Opslag afkomend materiaal: op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein. 

Ja 
Nee 

 
Vanwege opslagproblemen en 
garantie door installateur is 
gekozen om deze niet ter plaatse te 
hergebruiken wij hebben die in de 
verkoop maar zijn nog niet 
uitgepakt ( in de container) 

10.29.11-a DEMONTEREN TOURNIQUET 

Opslag uitkomend materiaal: door 
fabrikant/leverancier op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein. 

Ja 

ja 

 
Demontage door Snellen, opslag bij 
Snellen, opdrachtgever had deze al 
voor de opdracht uit het bestek 
gehaald en is aan ons vervallen, 
dus conform besteksaanpassing 

10.29.12-a OPNEMEN DAKGRIND 
voor hergebruik in grindkoffers volgens ontwerp 
tuinarchitect 

Ja 
Nee 

 
Zie hierboven. Overigens is gisteren 
het laatste grind verkocht! 

10.29.13-a DEMONTEREN DAKISOLATIE 
voor hergebruik in nieuwbouw als isolatiemateriaal in 
het gebouw 

Ja 
Ja 

 

10.29.90-a DEMONTEREN KUNSTWERKEN 
Opslag afkomend materiaal: op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein 

Ja 
Ja  

 
Zijn geheel opgeslagen op de 
plaats door opdrachtgever 
aangewezen en verpakt . Het 
glazen kunstwerk is naderhand nog 
bijgekomen, en staat aan de 
Emmastraat 

10.29.90-b OPNEMEN BETONTEGELS 
Opslag afkomend materiaal: op n.t.b. locatie 
op/nabij werkterrein 

Ja 
Ja 

 
Deze zijn ter plaatse achter 
gebleven volgens bestek gaat de 
tuinarchitect gebruiken 
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