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Waarom kiezen voor een 
goedkope deelreparatie?
In de hier onderstaande tabel is op basis van de verwachte levensduur de 
afschrijving per type reparatie berekend. Op basis van ervaringen binnen 
de wooncorporaties zijn de uitgaven voor standaard deelreparaties naar 
voren gekomen. Ook zijn de cijfers bekend over hoeveel van de traditionele 
reparaties de verwachte levensduur van 10 jaar uiteindelijk niet haalt.

Uit onderzoek is gebleken dat 27% van de traditionele 

pastareparaties de 6 jaar niet haalt. Daarentegen haalt 

67% amper de 10 jaar. Deze pastareparaties beschikken 

dan nog eens over een hogere afschrijving dan in de 

tabel hiernaast is omschreven. Uiteindelijk blijk dat 6% 

de verwachte levensduur van 10 jaar wel haalt.

Wanneer het kozijn aan het einde van de levenscyclus 

zit, kan er voor gekozen worden om het gehele kozijn 

te vervangen aangezien het kozijn afgeschreven is. 

Echter kan er ook voor gekozen worden om de levens-

duur te verlengen en de afschrijving te verlagen t.o.v. 

een nieuw kozijn.

De indicatie voor de verwachte levensduur van een 

deelelement van Infi nity Repair is gebaseerd op 30 jaar. 

Als dit weggeschreven wordt tegen een traditionele 

reparatie scheelt dit op jaarbasis al snel 30 euro per 

kozijn. Dit levert een zeer gunstigere TCO op, zelfs bij 

het vervangen met een nieuw kozijn. Dit scheelt niet 

alleen in het investeringsbedrag, maar ook voor de 

langere termijn is dit zeker het overwegen waard.

Type reparatie 
Verwachte 
levensduur 

Uitgaven 
Afschrijving/ 

TCO 

Deelreparatie bedrijf A 10 jaar 530,- 53,- 

Deelreparatie bedrijf B 10 jaar 470,- 47,- 

Deelreparatie bedrijf C 10 jaar 490,- 49,- 

Totaal vervangen bedrijf D 40 jaar 1000,- 25,- 

Infi nity Repair 30 jaar 520,- 17,-
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