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Oppervlaktebepaling

Inleiding

In opdracht van Heijmans lBe Vastgoedontwikkeling te EIst zijn door btb-organisatie bv de oppervlak
ten bepaald van de kantoorgebouw Basalt te Breda.

De oppervlakten zijn bepaald volgens NEN2580 (uitgave mei 1997).

De berekende oppervlakten zijn bepaald door meting van de door Heijrnans IBe Vastgoedontwikkeling
aangeleverde AutoeAD-tekeningen van architectenbureau Metz & de Pagter te Amsterdam. Deze
AutoeAD-tekeningen zijn aan dit rapport toegevoegd. Verder zijn ook nog tekeningen toegevoegd
waarop is aangegeven welke functies de verschillende ruimten hebben.
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Begrippen

Meetcertificaa t
Een meetcertificaat is het resultaat van een meting, aan de hand waarvan de bruto vloeroppervlakte
en de verhuurbare vloeroppervlakte van een (gedeelte van) een pand worden bepaald. Hierbij wordt
volledig het normblad NEN2580 gehanteerd, waarin termen, definities en bepalingsmethoden voor
vloeroppervlakten zijn vastgelegd. Door het onverkort v-olgen van de in deze norm beschreven bepa
lingsmethodiek ontstaat een eenduidige en uniforme oppervlakte-analyse van het gebouw. Dit maakt
vergelijking met andere projecten mogelijk.

NEN 2580

De NEN2580 (Oppervlakten en inhouden van gebouwen) van mei 1997 wordt in deze meting gehan
teerd. Doordat de oppervlakten worden bepaald volgens deze norm is een meetcertificaat een onaf
hankelijk en betrouwbaar instrument in alle gevallen waar de verdeling van oppervlakten ter discus
sie staat.

Bruto vloeroppervlakte (buo)
Onder de bruto vloeroppervlakte wordt verstaan de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de
buitenomtrek van de opgaande constructie. Bij de bepaling hiervan dient rekening te worden met
enkele aanvullende bepalingen. Hierbij valt onder andere te denken aan het al dan niet in rekening
brengen van schalmgaten en vides alsmede aan incidentele nissen en uitspringingen, e.e.a. afhanke
lijk van de afmeting van het desbetreffende onderdeel. De exacte definitie van wel of niet mee te
rekenen onderdelen van gebouwen is vastgelegd in de NEN2580.

Verhuurbare vloeroppervlakte [uuo)
Onder de verhuurbare vloeroppervlakte wordt verstaan de oppervlakte, gemeten op vloerniveau tus
sen de opgaande constructie. Hierop worden diverse onderdelen in mindering gebracht, zoals trap
penhuizen, ruimten voor het onderbrengen van gebouwinstallaties, oppervlakten van delen van ruim
ten waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1.50 meter en dragende binnenwanden. Verder wordt
een toeslag bepaald ter plaatse van raamopeningen in de gevel, de zogenaamde glaslijncorrectie.
Alle bijtellingen en kortingen worden bepaald volgens in de NEN 2580 vastgestelde criteria.

Gebruiksfuncties
Als toegevoegde waarde wordt - afhankelijk van de aangeleverde gegevens - de verhuurbare vloer
oppervlakte onderverdeeld naar functie. In zijn algemeenheid wordt hierbij onderscheid gemaakt in
sanitaire ruimten, horizontale verkeersruimten en kantoor-/verblijfsruimten. Voor de bepaling van
deze onderverdeling zijn geen regels vastgesteld, hetgeen betekent dat deze oppervlakten uitsluitend
een informatief/indicatief karakter hebben.
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Algemene projectgegevens

Project : kantoorgebouw Basalt
Opdrachtgever : Heijmans lBCVastgoedontwikkeling
Meetbescheiden : AutoCAD-tekeningen van architectenbureau Metz & de Pagter te Amsterdam

AutoCAD-tekeningen van architectenbureau Metz & de Pagter
Onderwerp Bladnummer Datum

Begane grond R100 05-03-2002
1everdieping R10l 05-03-2002
z-, 3een 4everdieping R102 05-03-2002
5everdieping R105 05-03-2002
Dak Rl06 05-03-2002

Lengtedoorsnede I-I R201 05-03-2002
Lengtedoorsnede II-II R202 05-03-2002
Lengtedoorsnede III-III R203 05-03-2002
Lengtedoorsnede IV-IV R204 05-03-2002
Dwarsdoorsnede V-V R205 05-03-2002
Dwarsdoorsnede VI-VI R206 05-03-2002
Dwarsdoorsnede VII-VII R207 05-03-2002
Dwarsdoorsnede VIII-VIII R208 05-03-2002
Dwarsdoorsnede IX-IX R209 05-03-2002
Dwarsdoorsnede X-X R210 05-03-2002
Dwarsdoorsnede XI-XI R211 05-03-2002

Kopgevel entree-A R301 05-03-2002
Langsgevel glas-B R302 05-03-2002
Kopgevel noodtrap-C R303 05-03-2002
Langsgevelsteen-D R304 05-03-2002
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Samenvatting van de meting

De metingen zijn gebaseerd op de AutoCAD-tekeningen gemaakt door architectenbureau Metz & de
Pagter te Amsterdam.
De oppervlakten zijn bepaald door deze met AutoCAD van de AutoCAD-tekeningen op te meten.

Relevante gegevens kantoorgebouw Basalt te Breda.

Brutovloeroppervlakte
Verhuurbare oppervlakte

4.036 m- (bvo)
3.542 m2 (vvo)

Datum: 30 augustus 2002
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Toelichting op de meting

Voor iedere bouwlaag wordt de verhuurbare vloeroppervlakte en de brutovloeroppervlakte bepaald
volgens de NEN 2580.

De rapportage van de meting is hiertoe ingedeeld in 6 kolommen:
- Kolom 1 : de bruto-oppervlakte per bouwlaag.
- Kolom 2 : de oppervlakte van de algemene ruimten per bouwlaag.
- Kolom 3 : de oppervlakte van de sanitaire ruimten per bouwlaag.
- Kolom 4 : de oppervlakte van de horizontale verkeersruimten per bouwlaag.
- Kolom 5 : de oppervlakte van de kantoor-/verblijfsruimten per bouwlaag.
- Kolom 6 : het totaal van de verhuurbare oppervlakten per bouwlaag.

Kolom 1

Hiertoe wordt gerekend:
De brutovloeroppervlakte.

Kolom 2

Hiertoe wordt gerekend:
De oppervlakten van de algemene ruimten zoals verticale verkeersruimten en technische ruimten.
Deze algemene ruimten worden niet tot het vvo gerekend.

Kolom 3

Hiertoe wordt gerekend:
De oppervlakten van de sanitaire ruimten, inclusief pantry's en werkkasten. Eén en ander als aan
gegeven op bijgevoegde principetekeningen.

Kolom 4

Hiertoe wordt gerekend:
De oppervlakte van de horizontale verkeersruimten. Hiertoe worden die ruimten gerekend, welke die
nen voor de verkeersafwikkeling in horizontale richting, dus op één bouwlaag. Eén -en ander als aan
gegeven op bijgevoegde principetekeningen.

Kolom 5

Hiertoe wordt gerekend:
De oppervlakte van de kantoor-/verblijfsruimten die gecreëerd worden door het ind-elen van de kanto
ren c.q. de verblijfsruimten. Eén en ander als aangegeven op de bijgevoegde principetekeningen.

Kolom 6

Hiertoe wordt gerekend:
Het totaal van de verhuurbare oppervlakten per verdieping, zijnde de telling van de kolommen 3 tim 5.
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project
plaats
meetnorm
tekeningen

Kantoor Basalt
Breda
NEN 2580
Metz & de Pagter architectenbureau bna

totale oppervlakte verhuurbare oppervlakten

1 2 3 4 5 6
omschrijving bruto niet verhuurbare sanitaire horizontale kantoor- / totaal verhuurbaar

vloeroppervlakte ruimten ruimten verkeersruimten verblijfsruimten vloeroppervlakte

begane grond 671.4 39.7 32.7 102.7 456.5 591.9
le verdieping 646.8 38.0 27.8 70.7 470.8 569.3
2e verdieping 679.4 38.6 27.6 29.4 545.3 602.3
3e verdieping 679.4 38.6 27.6 29.4 545.3 602.3
4e verdieping 679.4 38.6 27.6 29.4 545.3 602.3
5e verdieping 679.4 65.3 26.1 29.4 518.5 574.0

totaal 4035.9 258.9 169.5 291.0 3081.7 3542.2

totaal afgerond 4036 m- bvo 259 m2 291m2 3082 m-' 3542 m2 vvo169m2

btb'®

Oppervlakteschema
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project
plaats
meetnorm
tekeningen
onderdeel

Kantoor Basalt
Breda
NEN 2580
Metz & de Pagter architectenbureau bna
verdeling gezamenlijke verhuurbare oppervlakten

verhuurbare oppervlakten
gezamenlijk gebruik totaal verhuurbare oppervlakten per verdieping

1 2 3 4 5
omschrijving sanitaire horizontale totaal verhuurbaar verdeling gezamelijk totaal verhuurbaar

ruimten verkeersruimten vloeroppervlakte (kolom 1+2) op basis vloeroppervlakte
excl. gezamenlijk van vvo (kolom 3) incl. gezamenlijk

begane grond 10 73 509 13 522
le verdieping 0 0 569 14 583
2e verdieping 0 0 602 14 -6=1,-7
3e verdieping 0 0 602 14 617
4e verdieping 0 0 602 14 617
Se verdieping 0 0 574 14 588

totaal 10m2 73 m- 3459m- 83 m" 3542m-

btb~

Doorbelasting oppervlakte
voor gezamenlijk gebruik
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project
plaats
meetnorm
tekeningen
behoort bij rapportnummer

Kantoor Basalt
Breda
NEN 2580
Metz & de Pagter architectenbureau bna
27571

omschrijving

begane grond
ie verdieping
2e verdieping
3e verdieping
4e verdieping
5e verdieping

4035.9 258.9

verhuurbare oppervlakten

verblijfsruimten

totale oppervlakte

1
--" ---_._~-- - .-
bruto

vloeroppervlakte

671.4
646.8
679.4
679A
679.4
679.4

2
'niet verhuurbare

ruimten

39.7---3Ko--------
-----38.6- --

T8~6
38.6-
65~3

l=.ec== ~.C:=_-_=_"-'_. .: -'.-_·=1

6543
kantoor- / --r totaäï verhuurbaar

vloeroppervlakte
1------_._[----sanitaire horizontale

ruimten verkeersruimten

_..~~!!·t~---FJif ~l-!~i-~l~~~!~!
169.5 291.0 3081.7 3542.2

totaal

169 m2 291 m- 3542 m2 vvo
totaal afgerond 4036 m2 bvo 259 m2

gap~satiebv
·.jk/?O augustus 2002
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