NEN 2580-meting

BOUWKUNDIGE BEGELEIDINGS ADVIESGROEP

NEN 2580-meting
Bij aankoop, verhuur en verkoop van een gebouw spelen de

Voor de volgende type oppervlakten kan BBA voor u een

actuele oppervlaktegegevens een belangrijke rol. BBA is een

meetrapport opstellen:

onafhankelijk bedrijf dat oppervlakten bepaald conform de

•

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)

laatste normen. Wij bepalen de oppervlakten volgens de

•

Gebruiksoppervlakte (GO)

methoden omschreven in de NEN 2580. Vervolgens maken wij

•

Verhuurbaar Vloeroppervlakte (VVO)

een meetrapport inclusief meetstaten en meetcertificaten

•

Netto Vloeroppervlakte (NVO)

conform de NTA 2581 voor alle type gebouwen.

•

Tarra-oppervlakte (TO)

Om een meetstaat en het daaruit gegenereerde

Met het meetcertificaat kunnen onder andere:

meetcertificaat te kunnen maken moet eerst de oppervlakte

•

worden gemeten. Daarbij wordt in de NTA 2581 kwalitatief
onderscheid gemaakt tussen meetcertificaat A en B.
•
•

Oppervlakten voor huur- of koopcontracten worden
bepaald of gecontroleerd

•

Meetcertificaat A: gebaseerd op een uitgebreide controle

Oppervlakten van gemeenschappelijke ruimten in een
gebouw worden verdeeld

van de maatvoering op de locatie en

•

Oppervlakten t.b.v. vastgoedbeheer worden bepaald

Meetcertificaat B: gebaseerd op een meting vanaf digitale

•

Waardebepalingen van vastgoed worden gemaakt

tekeningen.
BBA kan beide meetcertificaten aanbieden en zal voor

Mocht u een oppervlakteberekening willen laten uitvoeren dan

meetcertificaat A de metingen uitvoeren met jaarlijks

hebben wij de meest actuele plattegrondtekeningen nodig.

gekalibreerde meetmiddelen.

Deze kunt u aanleveren in PDF-, DWG- of Revit-formaat.

BBA verwerkt de meetstaten en meetcertificaten voor u in

Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van een

een meetrapport. Tevens worden aan dit rapport de

meetcertificaat en een vlakkentekening.

vlakkentekeningen van de ruimten toegevoegd. Naar uw wens
worden de oppervlaktegegevens per gebouw, verdieping,
functie, huurder of woning overzichtelijk in kaart gebracht.

Voor meer informatie neem contact op met:
Ing. G.C. (Glen) Krab
06 41 43 10 61
glen.krab@bba-bv.nl 

Oostereiland Hoorn

Kortenaerkade Den Haag

Referentieprojecten
TSH Amsterdam-West

The Student Hotel

Hotel

27.250 m² BVO

Oostereiland Hoorn

Gemeente Hoorn

Multifunctioneel

10.750 m² BVO

Kortenaerkade Den Haag

Provast

Appartementen

13.500 m² BVO

Molenwerf Amsterdam

Syntrus Achmea

Appartementen

16.000 m² BVO

Zeeburgereiland Amsterdam

IC Netherlands

Studentenwoningen

12.750 m² BVO

The Olympic Amsterdam

Peak Development

Multifunctioneel

25.550 m² BVO

Stadionplein Amsterdam

Bouwinvest

Multifunctioneel

16.750 m² BVO
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