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HS1 Houtwerk Standaard MPS1 Muren en Plafonds Standaard 
Verwijderen van slechte en/of loszittende verflagen Slechte/loszittende verflagen verwijderen 

Vervuild houtwerk en intacte verflagen reinigen Intacte verflagen reinigen waar nodig 

Losse stopverf en/of kitnaden verwijderen en vernieuwen Repareren van beschadigingen/(plug)gaten 

Repareren van (schroef)gaten en beschadigingen Kitten van openstaande hoekverbindingen 

Reparatieplekken en het gehele houtwerk mechanisch schuren Plaatselijk bijwerken muurverf 

Houtwerk plaatselijk gronden Geheel voorzien van 1x laag muurverf 

Houtwerk 1x geheel afschilderen  

 

HP2 Houtwerk Premium MPP2 Muren en Plafonds Premium 
Als  HS01 Houtwerk Standaard  met als extra behandeling(en) Als MPS1 Muren en Plafonds Standaard met als extra behandeling(en) 

Repareren van kleine oneffenheden Repareren van kleine oneffenheden 

Houtwerk 1x extra geheel gronden Geheel voorzien van 1x extra laag muurverf  

 

HE3 Houtwerk Exclusive   MPN3 Muren en Plafonds Nieuw  
Als  HS01 Houtwerk Standaard  met als extra behandeling(en) Dit betreft reeds gestukadoorde wanden en/of plafonds 

Alle verflagen en verweerd hout verwijderen Plaatselijk repareren van oneffenheden 

Repareren van kleine oneffenheden Kitten van openstaande hoekverbindingen 

Houtwerk 2x extra geheel gronden Geheel 1x voorstrijken ivm hechting en zuiging ondergrond 

Houtwerk 1x extra geheel afschilderen Geheel 1x rollen of indien mogelijk 1x spuiten 

 

HO4 Houtwerk Onderhoud MPS4Muren en Plafonds Spuitwerk 
Onderhoud tbv vensterbanken/drempels en alle overige liggende delen  Slechte/loszittende verflagen verwijderen 

die gebreken vertonen Intacte verflagen reinigen waar nodig 

Verwijderen van slechte en/of loszittende verflagen Repareren van beschadigingen/(plug)gaten 

Losse stopverf en/of kitnaden verwijderen en vernieuwen Kitten van openstaande hoekverbindingen 

Houtwerk plaatselijk repareren en schuren  Geheel nauwkeurig afplakken en afdekken 

Houtwerk plaatselijk gronden Muren en/of plafonds 2x geheel spuiten 

Houtwerk plaatselijk afschilderen  

 

HN5 Houtwerk Nieuw of in goede staat MPB5 Muren en plafonds Bekleding 
Dit betreft nieuw gemonteerd houtwerk reeds door fabriek gegrond/afgelakt Muren en/of plafonds reinigen 

Plaatselijk repareren van spijker- of schroefgaten  Kleine beschadigingen repareren 

Plaatselijk kitten van openstaande houtverbindingen Geheel voorlijmen 

Geheel licht opschuren Aanbrengen glasweefsel/behang/vinyl 

Plaatselijk bijgronden van kaal gekomen houtwerk  

Houtwerk 2x geheel afschilderen  

 

HS6 Houtwerk Spuiten HTB7 Houtwerk Transparante Lak en Beits 
Verwijderen van slechte en/of loszittende verflagen Verwijderen van slechte en/of loszittende lak- en/of beitslagen 
Vervuild houtwerk en intacte verflagen reinigen Losse stopverf en/of kitnaden verwijderen en vernieuwen 
Losse stopverf en/of kitnaden verwijderen en vernieuwen Vervuild houtwerk en intacte verflagen reinigen 
Repareren van (schroef)gaten en beschadigingen Houtwerk plaatselijk gronden met transparante lak/beits 
Reparatieplekken en het gehele houtwerk mechanisch schuren Houtwerk 2x geheel schilderen met transparante lak/beits 
Geheel nauwkeurig afplakken en afdekken  

Houtwerk 2x geheel spuiten  

 

HR8 Houtrot Reparatie ST1 Staalwerk 
Houtrot geheel verwijderen tot aan gezonde houtstructuur Verwijderen van slechte en/of loszittende verflagen alsmede roestvorming 
Kaal gekomen houtwerk schuren en reinigen  Vervuild staalwerk en intacte verflagen reinigen 
Aanbrengen van fixeerlaag tbv houtreparatie Aanbrengen van 1x laag corrosiewerende grondverf 
Openstaand geheel opvullen/repareren Aanbrengen van 1x laag grondverf 
Geheel glad schuren Aanbrengen van 1x laag dekverf 
Verder behandelen volgens voorgeschreven behandelingscode   

 

 


