
 

 
NEN2580 MEETRAPPORT 

Conform de branchebrede NVM cs meetinstructies op basis van de NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden 

van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. 

 

 

 

 

Nieuwstraat 45 

2312 KA Leiden 

  



Beeldgarage stelt meetcertificaten NEN2580 op volgens de door NEN uitgegeven NTA 2581:2011. 
In opdracht van CJS Verhuur hebben wij de volgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld: 

 

Object type Bedrijfs onroerend goed 

Adres Nieuwstraat 45 

Postcode / Plaats 2312 KA Leiden 

  

Meetrapport type A Op locatie gemeten 

Datum meting 11 oktober 2019 

Datum meetrapport 15 oktober 2019 

Rapportcode BG-2019-853 

 

 

    BG TU 1e V TOTAAL 

Bruto vloeroppervlakte - Woning    117,61 4,46 143,62 265,69 m2 

VVO – (Verhuurbare vloeroppervlakte)    102,19 - 121,90 224,09 m2 

Tarra oppervlakte    15,42 4,46 21,72 41,60 m2 

Brutto inhoud    440,64 13,60 691,70 1145,94 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 15 oktober 2019 

 

Michel Beskers 

Beeldgarage 

  



  



  



  



  



  



  



 



Beeldgarage heeft een NEN 2580 meetrapport opgesteld, waarin de gebruiksoppervlakten gesplitst per 
woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. 
Het meetrapport is opgesteld conform de NTA:2011 NL 
De meting en berekeningen zijn conform de richtlijnen NEN2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van 
gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 
2580:2007/C1:2008. Met uitzondering van de afwijkingen aangegeven in de meetinstructie Januari 2016 
opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG en de Waarderingskamer. 

Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader 

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN2580:2007 NL, inzake 
‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het 
correctieblad C1:2008 en voor zover relevant conform de NTA 2581 ‘Opstellen van meetrapporten 
volgens NEN2580’. 
Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit 
rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen alsmede de hiervan afgeleide 
”Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakten woningen volgens NEN2580’’ en de ”Meetinstructie 
bepalen bruto inhoud woningen volgens NEN2580” in de Januari 2016 versies vastgesteld door NVM, 
VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. 
 

Bruto vloeroppervlakte (BVO) 

De BVO van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs 
de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van 
ruimten omhullen. 

Ter aanvulling op het bovenstaande geldt het volgende: 

• Indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst wordt gemeten tot het hart van de 
scheidingsconstructie; 

• Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de 
scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de BVO van de binnenruimte. 

Bij de bepaling van de BVO wordt niet meegerekend een schalmgat of vide waarvan de oppervlakte 
groter is dan of gelijk is aan 4,0 m2. Ook de niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten alsmede open 
brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw worden niet meegerekend. 

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend 
bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2. 

 
 

Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) 

De VVO van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de 
opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. 
Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende 
scheidingsconstructie. 

Ter plaatse van raamopeningen in de opgaande scheidingsconstructie aan de buitengevels wordt 
gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze 
raamopeningen. 

Bij de bepaling van de verhuurbare oppervlakte wordt niet meegerekend: 

• een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties; 
• een trappenhuis; 
• een voorziening voor verticaal verkeer, trap(schalm)gat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte 

daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m2; 
• een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen; 
• de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m; 



• een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan 
groter is dan 0,5 m2; 

• een dragende binnenwand. 

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend 
bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5m2. 

 

Tarra oppervlakte (TARRA) 
 
De TARRA van een ruimte, van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het verschil van de 
brutovloeroppervlakte en de nettovloeroppervlakte van respectievelijk de desbetreffende ruimte, groep 
van ruimten of het gebouw. 
 
 
Bruto inhoud 
 
De bruto-inhoud van een ruimte of een groep van ruimten is het product van de bepaalde BVO, 
vermeerderd met de oppervlakten van vides en schalmgaten, die elk afzonderlijk groter zijn dan 4 m2, en 
de bruto-hoogte. 
 
Hierbij moet in acht worden genomen dat: 

• De hoogte van niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimte moeten worden gesteld op 1,5 m 
vanaf de bovenkant van de afgewerkte vloer; 

• Indien de ruimte aan de onderzijde niet aan een andere binnenruimte grenst, de bruto-hoogte ter 
plaatse wordt vermeerderd met de afstand gemeten tussen de bovenkant en de onderkant van 
de vloerconstructie; 

• Bij de bepaling van de bruto-inhoud een ondergeschikt onderdeel niet wordt meegerekend voor 
zover de inhoud daarvan kleiner is dan 2,5 m3 of het grondvlak kleiner is dan 0,5 m2. 

 
De bruto-inhoud van een gebouw is de som van de bepaalde bruto-inhouden van alle tot het gebouw 
behorende binnenruimten. 
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