BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Opdrachtgeving
N T1158: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

10.01.010

1158-1: Nemen fasebesluiten
D1394 (R) - Besluiten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten

Contracten
N T2301: Voorbereiden contracteren van participanten

10.02.010

2301-1: Organiseren contractvorming
D2452 (R) - Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
2301-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
D2453 (R) - Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
2301-3: Voorbereiden contracteren van participanten
D2454 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D2455 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
2301-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
D2456 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N T2302: Contracteren van participanten

10.02.020

2302-1: Contracteren van participanten
D2457 (R) - Contracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D2458 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

MT2303: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)

10.02.030

2303-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D2459 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T2304: Contracteren aanvullende expertise

10.02.040

2304-1: Contracteren aanvullende expertise
D2460 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

T773: Evalueren uitbestedingsplan

10.02.050

773-1: Evalueren uitbestedingsplan
D1258 (R) - Evaluatierapport Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: Evaluatie

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Architectuur/ bouwkunde
T1137: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde

10.04.010

1137-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde
D1339 (T) - Advies onderhoudstermijn Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T2306: Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde

10.04.020

2306-1: Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde
D2461 (R) - Beheerplan Architectuur/bouwkunde
Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor
beheersmaatregelen en/of -procedures

T2307: Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde

10.04.030

2307-1: Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde
D2462 (R) - Onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde
Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van bouwkundige
elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies
schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van bouwkundige elementen

Interieur
T1138: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur

10.05.010

1138-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur
D1340 (T) - Advies onderhoudstermijn Interieur
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T2308: Opstellen beheerplan Interieur

10.05.020

2308-1: Opstellen beheerplan Interieur
D2463 (R) - Beheerplan Interieur
Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor
beheersmaatregelen en/of -procedures

T2309: Opstellen onderhoudsplanning Interieur

10.05.030

2309-1: Opstellen onderhoudsplanning Interieur
D2464 (R) - Onderhoudsplanning Interieur
Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van interieurelementen /
raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies
schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van interieurelementen

Landschap
T1139: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap

10.06.010

1139-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap
D1341 (T) - Advies onderhoudstermijn Landschap
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T1939: Opnemen beplanting na een groeiseizoen

10.06.020

1939-1: Opnemen beplanting na een groeiseizoen
D2224 (R) - Opname beplanting na één groeiseizoen
Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Landschap
T1296: Opstellen beheerplan Landschap

10.06.030

1296-1: Opstellen beheerplan Landschap
D1669 (R) - Beheerplan Landschap
Inhoud: visie t.a.v. gewenst eindbeeld / visie t.a.v. wijze van beheer, weergave van beoogde ontwikkeling op (middel-)lange
termijn

T1940: Opstellen onderhoudsplan Landschap

10.06.040

1940-1: Opstellen onderhoudsplan Landschap
D2225 (R) - Onderhoudsplan Landschap
Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a. inclusief
onderhoudsfrequenties

T2871: Bijhouden inventaris beplantingen

10.06.050

2871-1: Bijhouden inventaris beplantingen
D3029 (R) - Periodieke updates inventaris beplantingen
Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele
adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T913: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten

10.07.010

913-1: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten
D1137 (T) - Adviezen correcties bouwfysische aspecten
Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. temperatuur, ventilatie, vochthuishouding en/of licht /
bepalingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen

T914: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten

10.07.020

914-1: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten
D1138 (T) - Adviezen correcties akoestische aspecten
Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. contact- en luchtgeluidsisolatie en/of ruimteakoestiek /
adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen

T3025: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid

10.07.030

3025-1: Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid
D3275 (T) - Adviezen correcties brandveiligheid
Inhoud: identificatie gebreken m.b.t. brandveiligheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de
uitvoering van maatregelen

Constructie
T1140: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies

10.08.010

1140-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies
D1342 (T) - Advies onderhoudstermijn Constructies
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Installaties
T1141: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties

10.09.010

1141-1: Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties
D1343 (T) - Advies onderhoudstermijn Installaties
Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden

T1142: Adviseren over onderhoud Installaties

10.09.040

1142-1: Adviseren over onderhoud Installaties
D1344 (R) - Advies onderhoud Installaties
Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en –leidingen / raming van
benodigde onderhoudsbudgetten
1142-2: Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties
D2227 (R) - Advies planmatig onderhoud Installaties
Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen /
Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen

T2310: Opstellen beheerplan Installaties

10.09.050

2310-1: Opstellen beheerplan Installaties
D2465 (R) - Beheerplan Installaties
Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor
beheersmaatregelen en/of -procedures

Ontwerpintegratie
N T2311: Coördineren adviezen van participanten

10.11.010

2311-1: Coördineren inhoudelijk proces
D2466 (T) - Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot
workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
2311-2: Coördineren raakvlakken adviezen
D2467 (T) - Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermijn

T2312: Integreren beheerplannen

10.11.020

2312-1: Integreren beheerplannen per projectdeel
D2468 (R) - Integraal beheerplan
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde beheerplannen per projectdeel

T2313: Integreren onderhoudsplanningen

10.11.030

2313-1: Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel
D2469 (R) - Integrale onderhoudsplanning
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel

Geld
N T1452: Bewaken fasebudget

10.12.010

1452-1: Bewaken fasebudget
D1791 (R) - Rapport bewaking budget Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Geld
T2320: Opstellen raming onderhoudskosten

10.12.030

2320-1: Opstellen raming onderhoudskosten
D2475 (R) - Integrale meerjarenraming onderhoudskosten
Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en – frequenties / geraamde kosten
per jaar / afweging en advies

T1059: Opstellen eindafrekening

10.12.040

1059-1: Opstellen eindafrekening
D3030 (R) - Advies eindafrekening
Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening

Organisatie/procesintegratie
N T1149: Plannen, sturen en bewaken fase

10.13.010

1149-1: Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie
D1370 (T) - Faseplan Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie /
takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement /
projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
1149-2: Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie
D1371 (T) - Fasestatus Gebruik/Exploitatie
Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus /
opsomming van sturingsmaatregelen
1149-3: Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie
D1373 (R) - Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan /
risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor
besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

Informatie en Communicatie
N T2401: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie

10.15.001

2401-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie
D2545 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures
voor informatie-uitwisseling tussen participanten

N T1187: Uitvoeren wijzigingenbeheer

10.15.010

1187-1: Uitvoeren wijzigingenbeheer
D1420 (T) - Configuratierapport fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht goedgekeurde wijzigingen op geaccepteerde resultaten van voorgaande fasen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Informatie en Communicatie
N T1087: Beheren projectdocumenten

10.15.020

1087-1: Beheren procesdocumenten
D1391 (T) - Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie
1087-2: Beheren productdocumenten
D1392 (T) - Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding,
autorisatie

N MT1920: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)

10.15.020

1920-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
Output: niet van toepassing

N T2288: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

10.15.025

2288-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
D2437 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N T1191: Afsluiten en overdragen werkenadministratie

10.15.030

1191-1: Afsluiten en overdragen werkenadministratie
D3036 (R) - Eindrapportage werkenadministratie
Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en coördinatievergaderingen /
verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken /
definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t.
levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens na
onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften

Kwaliteitszorg en risico's
T2327: Opnemen werk na onderhoudsperiode

10.16.020

2327-1: Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel
D3042 (R) - Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn
Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur,
Landschap, Constructie en Installaties
2327-2: Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn
D2481 (R) - Advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn
Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken

T2328: Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk

10.16.030

2328-1: Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk
D2482 (R) - Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk
Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Kwaliteitszorg en risico's
T2329: Houden van toezicht op onderhoud Interieur

10.16.040

2329-1: Houden van toezicht op onderhoud Interieur
D2483 (R) - Toezichtsrapport onderhoud Interieur
Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

T1941: Houden van toezicht op onderhoud Landschap

10.16.050

1941-1: Houden van toezicht op onderhoud Landschap
D2226 (R) - Toezichtsrapport onderhoud Landschap
Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is /
gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

T2305: Houden van toezicht op onderhoud Installaties

10.16.060

2305-1: Houden van toezicht op onderhoud Installaties
D1345 (R) - Toezichtsrapport onderhoud Installaties
Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde
toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen

T884: Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode

10.16.070

884-1: Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode
D1108 (T) - Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode
Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen

Vergunningen
N T1081: Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien
vereist)

10.17.010

1081-1: Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)
D1381 (R) - Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk
Inhoud: gegevens en bescheiden als genoemd in Artikel 3.3. "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling
Omgevingsrecht (Mor).

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Geïntegreerde Contracten
C2884: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)

10.18.010

2884-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2885: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

01

2885-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
D3043 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2886: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur

02

2886-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur
D3044 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2887: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap

03

2887-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap
D3045 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2888: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

04

2888-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
D3046 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2889: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies

05

2889-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies
D3047 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2890: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties

06

2890-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties
D3048 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2891: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek

06

2891-1: Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
D3049 (T) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v.
aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014

pagina 8 van 13

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Geïntegreerde Contracten
T2892: Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden

10.18.020

2892-1: Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden
D3050 (R) - Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden
Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling /
advies aan de Opdrachtgever

T2893: Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden

10.18.030

2893-1: Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden
D3051 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden
Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij
overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet
op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Geïntegreerde Contracten
C2894: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)

10.18.040

2894-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2895: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde

01

2895-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde
D3052 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2896: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur

02

2896-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur
D3053 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur
/ analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2897: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap

03

2897-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap
D3054 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2898: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica

04

2898-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica
D3055 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2899: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies

05

2899-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies
D3056 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2900: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties

06

2900-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties
D3057 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2901: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek

07

2901-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek
D3058 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Gebruik/Exploitatie
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van
Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014

pagina 10 van 13

BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Geïntegreerde Contracten
T2902: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud

10.18.050

2902-1: Integreren toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud
D3059 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan t.a.v. onderhoud
Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t.
acceptatie en opvolging

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Geïntegreerde Contracten
C2903: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)

10.18.060

2903-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2904: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde

01

2904-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde
D3061 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.
acceptatie keuringsresultaten

T2905: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur

02

2905-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur
D3062 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Interieur
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.
acceptatie keuringsresultaten

T2906: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap

03

2906-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap
D3063 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Landschap
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.
acceptatie keuringsresultaten

T2907: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica

04

2907-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica
D3064 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.
acceptatie keuringsresultaten

T2908: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies

05

2908-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies
D3065 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Constructies
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.
acceptatie keuringsresultaten

T2909: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties

06

2909-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties
D3066 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Installaties
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.
acceptatie keuringsresultaten

T2910: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek

07

2910-1: Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek
D3067 (T) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Geotechniek
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) /
toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t.
acceptatie keuringsresultaten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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BNA / NLingenieurs

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud
fase Gebruik/Exploitatie
1 mei 2014
Geïntegreerde Contracten
T2911: Integreren keuringsresultaten onderhoud

10.18.070

2911-1: Integreren keuringsresultaten onderhoud
D3068 (R) - Beoordeling keuringsresultaten onderhoud
Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing
aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie
keuringsresultaten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt
datum: 1 mei 2014
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