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INHOUDSOPGAVE
BLADZIJDE: BENAMING:

01 Klimtoeslagen - tijdnormenblad 01.
02 Steigers - tijdnormenblad 02.
03 Plaatsen glas - tijdnormenblad 03.
04 Wandbekleding–tijdnormenblad 04.
05 Aanpassing normen, Methode van opmeten en benamingen.
06 Binnendeurkozijnen, Binnenpui, Gevelkozijnen–

tijdnormenblad 05.
07 Binnendeurkozijnen, binnenpuien, gevelkozijnen–

materiaalnormenblad 06.
08 Ramen–tijdnormenblad 07.
09 Ramen–materiaalnormenblad 08.
10 Deuren–tijdnormenblad 09.
11 Deuren–materiaalnormenblad 10.
12 Kasten, kastplanken, betimmeringen/panelen (binnen),

gordingen en schrootjes–tijdnormenblad 11.
13 Kasten, kastplanken, betimmeringen/panelen (binnen),

gordingen en schrootjes–materiaalnormenblad 12.
14 Trappen, balustraden en stofdorpels–tijdnormenblad 13.
15 Trappen, balustraden en stofdorpels–materiaalnormenblad

14.
16 Goten/lijstwerk met en zonder klossen, boeiboorden/luifels,

betimmeringen (buiten), schuttingen en hekwerken hout–
tijdnormenblad 15.

17 Goten/lijstwerk met en zonder klossen, boeiboorden/luifels,
betimmeringen (buiten), schuttingen en hekwerken hout–
materiaal normenblad 15a.

18 Plinten/gordijnlatten, lijstwerk plafonds, lijstwerk in kasten en
sponninglijsten deuren–tijdnormenblad 16.

19 Plinten/gordijnlatten, lijstwerk plafonds, lijstwerk in kasten en
sponninglijsten deuren–materiaalnormenblad 16a.

20 Leidingen en radiatoren–tijdnormenblad 17.
21 Leidingen en radiatoren–materiaalnormenblad 18.
22 Wanden en plafonds beton, wanden en plafonds steenachtig

–tijdnormenblad 19.
23 Wanden en plafonds beton, wanden en plafonds steenachtig

–materiaalnormenblad 20.
24 Beplatingen en staalprofielen–tijdnormenblad 23.
25 Beplatingen en staalprofielen–materiaalnormenblad 24.

Bijlagen: Voorcalculatiestaat, Glasuitwerkstaat en glascalculatie, Opmeetstaat
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WIJZIGINGEN:

1-2004

1. blz. 7 en 8 Gevelkozijnen tekst “binnenzijde”vervallen. (DvdS)
2. blz. 17 en 18 Aflakken tijd en materiaal normen bijgevoegd. (DvdS)

7-2005

1. blz. 10 Ramen hout porienvuller bijgevoegd.
2. blz. 12 Deuren hout porienvuller bijgevoegd.
3. blz. 14 Panelen/betimmeringen porienvuller bijgevoegd.

2-2006

1. blz. 6. Toeslagen nieuwbouw gewijzigd in Onderhoud. (DvdS)
2. blz. 6. Bouwplaatsfactor ingevoegd. (DvdS)













Aanpassing normen:

In verband met de aard van de werkzaamheden is het vaak noodzakelijk dat voor utiliteitsbouw en
nieuwbouw de tijdsnormen worden aangepast, in verband met looptijden en afstanden, ontruimingen
van kantoren, moeilijkheidsgraad van klimmen ed.

Utiliteit binnenwerk + 5% Bouwplaatsfactor Mooi werk binnen 96
Utiliteit buitenwerk + 7% Bouwplaatsfactor Mooi werk buiten 80
Onderhoud binnenwerk + 3% Bouwplaatsfactor Normaalwerk binnen 109
Onderhoud buitenwerk + 5% Bouwplaatsfactor Normaalwerk buiten 95

Bouwplaatsfactor Seriewerk Grootschalig 106
Bouwplaatsfactor Seriewerk Kleinschalig 90

De verhogingen worden over de totaal tijd berekend bij de bijzondere kosten op de calculatiestaat.

Voor klein materiaal (bulkmateriaal) wordt 5% berekend van het totaal materiaal gebruik en vermeld bij
de bijzondere kosten op de calculatiestaat.

Methode van opmeten (SMM)

De opmeting van de te behandelen onderdelen dient, bij toepassing van de in dit Normenboek
vermelde tarieftijden, als volgt geschieden.

In m2. (vierkante meters) worden gemeten:
 Deuren, kasten aanrechten, meterplanken, zolderluiken, panelen, betimmeringen, stofdorpels

en dergelijke (grootste lengte x grootste breedte).
 Trappen (de werkelijk te schilderen oppervlakte).
 Balustraden met spijlen (aan 1 zijde vlakvol te meten).
 Plafonds en muurwerk (de werkelijk te schilderen oppervlakte).
 Goot- en lijstwerk, boeiboorden en betimmeringen, hekwerk (1 zijde vlakvol) bij buitenwerk.
 Radiatoren, rib en plaat (de werkelijk te schilderen oppervlakte).
 Leidingen met een diameter van 20 centimeter en meer.

In m1. (strekkende meters) worden gemeten:
 Binnendeurkozijnen, binnenpuien, gevelkozijnen, ramen, glasroeden e.d.
 Diktekanten van deuren en ramen (alleen bij afzonderlijke behandeling).
 Plinten, plafondlijsten, gordijnlatten, lijstwerk in kasten, trapleuningen e.d.
 Besnijwerk kleuren (te meten langs de kleurafscheiding).
 Hemelwaterafvoeren (hwa).
 Leidingen met een diameter tot 20 centimeter.
 Aanstoppen langs glas, kitwerk.

Per stuk worden gemeten/opgenomen:
 Radiatoren dompelen.
 Gootbeugels en klossen.
 Bepaalde elementen te behandelen in werkplaats of loods.

Niet genoemde onderdelen worden gemeten al naar gelang de aard van deze onderdelen.

Benamingen:

Eenvoudig profiel kleiner dan 10 cm.
Normaal profiel van 10 cm. tot 25 cm.
Zwaar profiel groter dan 25 cm. (eventueel ontwikkelt meten)
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Heeft u op- of aanmerkingen, aanvullingen of onjuistheden (?), wij stellen het
op prijs als u dit aan ons wilt doorgeven.

U kunt dit doen via www.damargroep.nl


