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Algemene gegevens van de inspectie

Inspectiegegevens

Rapportnummer 2016-045
Soort inspectie Aankoopkeuring
Inspecteur Test Demo
Datum inspectie Dinsdag 22 augustus 2017
Aanwezig bij inspectie Verkoper, Koper, Makelaar verkoper
Weersgesteldheid tijdens inspectie Bewolkt droog
Inlichtingenformulier aanwezig, ingevuld
en ondertekend.

Niet van toepassing

Opdrachtgever

Naam Demo
Email info@i-nl.nl

Objectgegevens

Type Woonhuis/Vrijstaand
Adres Zwaanstraat 1
Postcode 1234 AB
Plaats/locatie Cuijk
Bouwjaar 1967
Bewoond ja
Gebruik Woning
Aantal bouwlagen 2
Vereniging van eigenaren Nee
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2 - Goed

Dashboard
Kosten
Onderhoudskosten direct € 5.860

Onderhoudskosten op termijn € 7.450

Totaal € 13.310

Verbeteringskosten € 0

Maatregelen met kosten PM
Onderstaande maatregelen zijn als PM (Pro Memory) gemarkeerd. Dit betekent dat de inspecteur (nog) geen
uitsluitsel kan geven over de kosten van de activiteit.

Dakbedekking vlak / Bitumen / Aanpassen van het afschot of bijplaatsen van een afvoer
Wand / Lijmwerk / Naisoleren van de spouwmuren

Gemiddelde conditiescore van het gehele object
Dit is een gemiddelde van de condities van alle bouwdelen

Conditiescores van bouwdelen

Goed

Goed

: 80.3 % (aantal: 53)

: 80.3 % (aantal: 53)

Redelijk

Redelijk

: 16.7 % (aantal: 11)

: 16.7 % (aantal: 11)Matig

Matig

: 3.0 % (aantal: 2)

: 3.0 % (aantal: 2)
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Opmerkingen van de inspecteur
Voor zover bekend geen aanwezigheid van asbest.
Er is lekkage gemeld door de verkoper, vermoedelijk vanuit badkamer.
Er zijn recent geen grote onderhoudsactiviteiten uitgevoerd.
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Overzicht conditiescores
1e verdieping/ zolder
Plafond Houten delen 3 - Redelijk

Wand Beton / steenachtig 2 - Goed

Wand: afwerking Diverse afwerkingen 2 - Goed

Kozijn; buiten Aluminium 2 - Goed

Beglazing; vast buiten Dubbelglas 2 - Goed

Kozijn; binnen Hout 2 - Goed

Deur; binnen Hout, type stompe deuren 2 - Goed

Hang & sluitwerk Functioneel 2 - Goed

Badkamer Wandtegelwerk 3 - Redelijk

Badkamer Kitvoeg 4 - Matig

Vloerconstructie Vloerconstructie hout 2 - Goed

Vloer; afwerking Tapijt 2 - Goed

Trap Hout, hardhouten trap 2 - Goed

Dakconstructie-/beschot Houten kapconstructie 2 - Goed

Dakraam Hout 4 - Matig

 

Begane grond
Plafond Plafond, beton 3 - Redelijk

Plafondafwerking Pleisterwerk 2 - Goed

Wand Lijmwerk 2 - Goed

Kozijn; buiten Houten buitenkozijnen 2 - Goed

Beglazing; vast buiten Dubbelglas 2 - Goed

Kozijn; binnen Hout 2 - Goed

Deur; binnen Hout, type stompe deuren 2 - Goed

Hang & sluitwerk Functioneel 2 - Goed

Vloerconstructie Hout 2 - Goed

Toilet Functioneel 2 - Goed

Keuken Keukenblok 2 - Goed

Kelder Kelderbak 2 - Goed

Badkamer Badkamer 2 - Goed
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Dak & Gevels
Afvoer; hemelwater Hemelwater afvoer, PVC 2 - Goed

Dakbedekking hellend Keramische pan 3 - Redelijk

Gevelwand; afwerking Voegwerk 2 - Goed

Schoorsteen/ventilatiekanaal bouwkundig bovendaks Grote schoorsteen 3 - Redelijk

Hang & sluitwerk Functioneel 2 - Goed

Kozijn; buiten Hout, deels aluminium 2 - Goed

Schilderwerk kozijnen, ramen en deuren Buitenkozijnen hout 2 - Goed

Beglazing; vast buiten Dubbelglas 2 - Goed

Gootconstructie Zinken goten 2 - Goed

Gevelwand; constructief Steenachtig 2 - Goed

Schilderwerk betimmeringen Beplating 3 - Redelijk

Raamdorpelstenen, waterslagen Raamdorpelstenen 2 - Goed

 

Garage / berging & Terrein
Dakbedekking vlak Bitumen 3 - Redelijk

Dakconstructie-/beschot Hout 2 - Goed

Dakrandafwerking Zinken kraal 2 - Goed

Afvoer; hemelwater Hemelwater afvoer, PVC 2 - Goed

Wand Metselwerk 2 - Goed

Vloerconstructie Beton / steenachtig 2 - Goed

Deur; buiten Hout 2 - Goed

Deur; buiten Staal garagedeuren 2 - Goed

Gevelwand; boeiboord Hout 3 - Redelijk

Kozijn; buiten Hout 2 - Goed

Beglazing; vast buiten Dubbelglas 2 - Goed

Elektra Algemeen 2 - Goed

 

Installaties
Afvoer; vuilwater Vuilwaterafvoer, kunststof 2 - Goed

Elektra Groepenkast 3 - Redelijk

Elektra Bedrading 2 - Goed

Elektra Elektrainstallatie & schakelmateriaal 3 - Redelijk
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Elektra Veiligheidsaarding; aardlekschakelaar 2 - Goed

Ventilatie; mechanisch Mechanische ventilatiebox 3 - Redelijk

Warmte; opwekking Gasverwarmingsinstallatie 2 - Goed

Warmte; opwekking Radiatoren 2 - Goed

Warmte; opwekking CV leidingen 2 - Goed

Water; algemeen Zichtbare waterleidingen 2 - Goed

 

Kruipruimte
Fundering, kruipruimte, etc. Fundering algemeen 2 - Goed

Water; algemeen Zichtbare waterleidingen 2 - Goed

Vloerconstructie Hout 2 - Goed

Kruipruimte algemeen Droge kruipruimte 2 - Goed

 

Rapportnummer 2016-045 Pagina 8 van 34Inspectiemanagement Nederland



Overzicht maatregelen en kosten
1e verdieping/ zolder
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Plafond, Houten delen, Vervangen
plafondbekleding voor gipsplaat

€ 0 € 2.400 € 0 € 2.400

Hang & sluitwerk, Functioneel, Afstellen hang- en
sluitwerk dakraam overloop

€ 30 € 0 € 0 € 30

Badkamer, Wandtegelwerk, Vervangen
wandafwerking, tegelwerk

€ 500 € 0 € 0 € 500

Badkamer, Kitvoeg, Vervangen vloerafdichting,
kitvoegen

€ 110 € 0 € 0 € 110

Dakraam, Hout, Vervangen dakraam (16-pans),
hout inclusief loodaansluiting

€ 800 € 0 € 0 € 800

Totaal € 1.440 € 2.400 € 0 € 3.840

 

Begane grond
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Plafondafwerking, Pleisterwerk, Sauzen van het
plafond

€ 0 € 800 € 0 € 800

Keuken, Keukenblok, Vervangen afzuigkap € 310 € 0 € 0 € 310

Totaal € 310 € 800 € 0 € 1.110

 

Dak & Gevels
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Dakbedekking hellend, Keramische pan, Nalopen
en deels vervangen van de pannen

€ 800 € 0 € 0 € 800

Schoorsteen/ventilatiekanaal bouwkundig
bovendaks, Grote schoorsteen, Vervangen cq
herstellen voegwerk schoorsteen

€ 0 € 800 € 0 € 800

Schilderwerk kozijnen, ramen en deuren,
Buitenkozijnen hout, Schilderwerk, vervangend
systeem

€ 2.800 € 0 € 0 € 2.800

Gootconstructie, Zinken goten, Vervangen
gootbekleding

€ 0 € 1.100 € 0 € 1.100

Gootconstructie, Zinken goten, Reinigen van de
goten

€ 80 € 0 € 0 € 80

Schilderwerk betimmeringen, Beplating, Herstel
afdichting buitenzijde

€ 80 € 0 € 0 € 80
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Totaal € 3.760 € 1.900 € 0 € 5.660

 

Garage / berging & Terrein
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Dakbedekking vlak, Bitumen, Herstel dakafwerking € 0 € 300 € 0 € 300

Gevelwand; boeiboord, Hout, Vervangen boeiboord
en herschilderen

€ 230 € 0 € 0 € 230

Kozijn; buiten, Hout, Herstel aangetaste delen, en
herschilderen

€ 120 € 0 € 0 € 120

Totaal € 350 € 300 € 0 € 650

 

Installaties
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Ventilatie; mechanisch, Mechanische ventilatiebox,
Vervangen ventilatiebox

€ 0 € 450 € 0 € 450

Warmte; opwekking, Gasverwarmingsinstallatie,
Vervangen CV-ketel

€ 0 € 1.600 € 0 € 1.600

Totaal € 0 € 2.050 € 0 € 2.050

 

Totaal object € 5.860 € 7.450 € 0 € 13.310

Maatregelen met kosten PM
Onderstaande maatregelen zijn als PM (Pro Memory) gemarkeerd. Dit betekent dat de inspecteur (nog) geen
uitsluitsel kan geven over de kosten van de activiteit.

Dakbedekking vlak / Bitumen / Aanpassen van het afschot of bijplaatsen van een afvoer
Wand / Lijmwerk / Naisoleren van de spouwmuren
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Inspectie detailgegevens
1e verdieping/ zolder  

Plafond
Houten delen

3 - Redelijk

Gebrek Brandgevaarlijk materiaal  

Locatie: Dakafwerking binnenzijde

Maatregel Vervangen plafondbekleding voor gipsplaat

 € 2.400 (op termijn)

Toelichting Brandgevaarlijk materiaal

 

Wand
Beton / steenachtig 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Voor zover zichtbaar geen indicatie op gebreken waargenomen.

 

Wand: afwerking
Diverse afwerkingen 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

 

Kozijn; buiten
Aluminium 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Algemeen Aluminium kozijnen worden in de fabriek gecoat of voorzien van een prepaint systeem. Hierdoor
hebben de kozijnen gedurende lange tijd geen schilderbeurt nodig. Dit neemt niet weg dat
aluminium gevoelig is voor filivorming corrosie zijn. Dit is een kruipende roest onder de prepaint
laag.

 

Beglazing; vast buiten
Dubbelglas

2 - Goed

Algemeen In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door
vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft
derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 18 jaar
is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten.
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Kozijn; binnen
Hout

2 - Goed

 

Deur; binnen
Hout, type stompe deuren

2 - Goed

 

Hang & sluitwerk
Functioneel

2 - Goed

Maatregel Afstellen hang- en sluitwerk dakraam overloop

 € 30 (direct)

 

Badkamer
Wandtegelwerk

3 - Redelijk

Gebrek Gescheurd wandtegelwerk  

Locatie: Douchehoek

Maatregel Vervangen wandafwerking, tegelwerk

 € 500 (direct)

 

Badkamer
Kitvoeg

4 - Matig

Gebrek Loszittende delen, open naden  

Maatregel Vervangen vloerafdichting, kitvoegen

 € 110 (direct)
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Vloerconstructie
Vloerconstructie hout

2 - Goed

Toelichting Deels niet inspecteerbaar. Achter luik is beperkt beoordeeld vanwege bereikbaarheid. Voor zover
zichtbaar geen indicatie op gebreken waargenomen.

 

Vloer; afwerking
Tapijt

2 - Goed

 

Trap
Hout, hardhouten trap

2 - Goed

Algemeen Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet
opgenomen.

 

Dakconstructie-/beschot
Houten kapconstructie

2 - Goed

Toelichting Visueel geen gebreken waargenomen. Bij het isoleren van een dak van binnenuit dient de opbouw
te zijn: afwerking, dampremmende laag, isolatiemateriaal, luchtspouw en bestaand dakbeschot
met tengels, panlatten en dakafwerking. De luchtspouw dient ventileerbaar te zijn.

Algemeen De dakconstructie wordt beoordeeld voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld worden de
constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot, houtboorders) en zichtbare lekkages.

 

Dakraam
Hout

4 - Matig

Gebrek Delaminatie, houtrot en gescheurde loodaansluiting  

Locatie: Dakraam badkamer

Gebrek Droge sporen van vocht waargenomen door het open laten staan van een
dakraam

 

Maatregel Vervangen dakraam (16-pans), hout inclusief loodaansluiting

 € 800 (direct)

 

Begane grond  
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Plafond
Plafond, beton 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Lekkage in plafond  

Locatie: Woonkamer (onder badkamer 1e verdieping)

Opmerk.: Grote lekkage zichtbaar in plafond.
Zie opmerking bij onderdeel badkamer, blad 1e verdieping.

 

Plafondafwerking
Pleisterwerk

2 - Goed

Gebrek (Oude) lekkageplekken  

Locatie: Plafond woonkamer en slaapkamer

Maatregel Sauzen van het plafond

 € 800 (op termijn)

Toelichting Betreft oude lekkageplekken. Op diverse plekken een vochtmeting uitgevoerd. Geen verhoogde
waarde waargenomen. Mogelijk heeft het te maken gehad met het open laten staan van een
raam en/of een verschoven dakpan.

 

Wand
Lijmwerk

2 - Goed

Gebrek Condensatie, koudebrug  

Locatie: Dragende wanden (binnenkant buitenmuur)
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Maatregel Naisoleren van de spouwmuren

Toelichting Op diverse plekken ook een vochtmeting uitgevoerd. Geen verhoogde waarden waargenomen.
Ten gevolge van koudebruggen ontstaat vocht op de muren. Op plaatsen waar dan matig tot niet
geventileerd wordt ontstaat dan schimmelvorming. Overweeg om de spouw te isoleren . Aan de
binnenzijde volstaat het om de wand met schimmeldodend materiaal te behandelen en tevens
goed te ventileren.

Algemeen Voor zover waarneembaar is de wand niet geïsoleerd.

 

Kozijn; buiten
Houten buitenkozijnen

2 - Goed

Algemeen Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de
houtrot van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur
boven de 5 graden Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad.

 

Beglazing; vast buiten
Dubbelglas

2 - Goed

Toelichting Bij beglazing in houten kozijnen wordt geadviseerd uitgedroogde kit- en stopverfranden volledig
te vernieuwen om aantasting van onderliggend (ingesloten) hout te voorkomen. In de isolerende
beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door vervuiling en/of
de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft derhalve geen
garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 15 jaar is. De
garantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten, vervolgens wordt de omschrijving redelijk
gegeven voor de volgende 5 jaar. Na deze periode kunnen verweerde (kit)randen en lekkende
gasvullingen leiden tot vermindering in isolatiewerking (uitslag en vervuiling, condens). Lekkage
van isolatieruiten kan ieder moment optreden, dit is mede afhankelijk van vakkundige plaatsing
van de ruit.

Algemeen In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door
vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft
derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 18 jaar
is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten.

 

Kozijn; binnen
Hout

2 - Goed

 

Deur; binnen
Hout, type stompe deuren 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Algemeen Deuren zijn vaak kwetsbaarder dan de kozijnen. Klemmen/aanlopen kan men herstellen door het
aanpassen van de omtrekspeling.

 

Hang & sluitwerk
Functioneel

2 - Goed
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Vloerconstructie
Hout

2 - Goed

Toelichting Zie ook blad kruipruimte.

 

Toilet
Functioneel 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

 

Keuken
Keukenblok 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Afzuigkap functioneert niet  

Maatregel Vervangen afzuigkap

 € 310 (direct)

Algemeen Kosten voor het moderniseren van het keukenblok zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering.
Derhalve worden er in het rapport geen kosten voor dit element opgenomen.

 

Kelder
Kelderbak 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Zie ook blad Kruipruimte. Droge en functionele ruimte
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Badkamer
Badkamer 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Functioneel

 

Dak & Gevels  

Afvoer; hemelwater
Hemelwater afvoer, PVC

2 - Goed

Algemeen De hemelwaterafvoer wordt beoordeeld op afschrijving, verkleuring en functioneren (breuk,
lekkages). Opmerking: Er is geen controle uitgevoerd of de h.w.a.'s aangesloten zijn op de
riolering. Indien de goten vervangen moeten worden is het verstandig te overwegen gelijktijdig
de PVC h.w.a.'s te laten vervangen.

 

Dakbedekking hellend
Keramische pan

3 - Redelijk

Gebrek Breuk en vorstschade  

Locatie: Divers over het dakvlak

Maatregel Nalopen en deels vervangen van de pannen

 € 800 (direct)

Toelichting De pannen zijn nog de originele pannen van tijdens de bouw van de woning. Keramische pannen
hebben een theoretische levensduur van 90 jaar. De pannen hebben op dit moment een redelijke
kwaliteit en dekken voldoende af. Het is niet ongebruikelijk dat men bij keramische pannen van
deze leeftijd af en toe enkele pannen moet vervangen. Bij vervangen van de dakpannen is het te
overwegen om ook isolatie aan te brengen. Uitgangspunt het nalopen van het dak en waar nodig
pannen te vervangen. Totale vervanging kan op termijn. Het is aan te bevelen om spoedig het
dak na te zien aangezien breuk ervoor kan zorgen dat schade ontstaat.

Algemeen Dakbedekking wordt beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering,
begroeiing). De levensduur bedraagt gemiddeld 60 tot 90 jaar. Bij vervanging dient rekening
gehouden te worden met nieuwe tengels, panlatten en plaatselijk reparatie dakbeschot.
Vochtdoorslag bij pannen kan, bij voldoende ventilatie, geen kwaad.
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Gevelwand; afwerking
Voegwerk 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Goede voeg, geen verzanding

 

Schoorsteen/ventilatiekanaal
bouwkundig bovendaks
Grote schoorsteen

3 - Redelijk

Gebrek Uitgespoeld voegwerk (schuine zijde)  

Maatregel Vervangen cq herstellen voegwerk schoorsteen

 € 800 (op termijn)

Algemeen Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen
voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenkant te inspecteren.

 

Hang & sluitwerk
Functioneel 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Overweeg om alle cilinders te vervangen aangezien vaak niet duidelijk is hoeveel sleutels in
omloop zijn.

 

Kozijn; buiten
Hout, deels aluminium 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Algemeen Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de
houtrot van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur
boven de 5 graden Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad.

 

Schilderwerk kozijnen, ramen en
deuren
Buitenkozijnen hout

2 - Goed

Gebrek Verpoederen, krijten, onvoldoende dekking  

Maatregel Schilderwerk, vervangend systeem

 € 2.800 (direct)
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Toelichting Schilderwerk is een regulier terugkerend onderdeel. Houdt hierbij een cyclus aan van ca 3 jaar
voor het uitvoeren van onderhoud.

 

Beglazing; vast buiten
Dubbelglas

2 - Goed

Algemeen In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door
vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft
derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 18 jaar
is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten.

 

Gootconstructie
Zinken goten

2 - Goed

Gebrek Vervuiling  

Opmerk.: Reinigen is nodig voor een goede afvoer en om eventuele lekkage te voorkomen.

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Maatregel Vervangen gootbekleding

 € 1.100 (op termijn)

Maatregel Reinigen van de goten

 € 80 (direct)

 

Gevelwand; constructief
Steenachtig

2 - Goed

Toelichting Geen gebreken waargenomen. Zie (ook) opmerking op blad Begane grond, onderdeel dragende
wanden.

 

Schilderwerk betimmeringen
Beplating

3 - Redelijk

Gebrek Loszittende delen, open naden  
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Maatregel Herstel afdichting buitenzijde

 € 80 (direct)

 

Raamdorpelstenen, waterslagen
Raamdorpelstenen

2 - Goed

 

Garage / berging & Terrein  

Dakbedekking vlak
Bitumen

3 - Redelijk

Gebrek Veroudering/ craquele vorming op overgang  

Gebrek Plasvorming, onvoldoende afschot  

Maatregel Aanpassen van het afschot of bijplaatsen van een afvoer

Maatregel Herstel dakafwerking

 € 300 (op termijn)

 

Dakconstructie-/beschot
Hout

2 - Goed

Algemeen De dakconstructie wordt beoordeeld voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld worden de
constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot, houtboorders) en zichtbare lekkages.
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Dakrandafwerking
Zinken kraal 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Geen gebreken waargenomen

 

Afvoer; hemelwater
Hemelwater afvoer, PVC

2 - Goed

Algemeen De hemelwaterafvoer wordt beoordeeld op afschrijving, verkleuring en functioneren (breuk,
lekkages). Opmerking: Er is geen controle uitgevoerd of de h.w.a.'s aangesloten zijn op de
riolering. Indien de goten vervangen moeten worden is het verstandig te overwegen gelijktijdig
de PVC h.w.a.'s te laten vervangen.

 

Wand
Metselwerk

2 - Goed

Toelichting Betreft een halfsteens berging. Visueel geen gebreken waargenomen.

 

Vloerconstructie
Beton / steenachtig 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Toelichting Geen indicatie op gebreken waargenomen.

 

Deur; buiten
Hout

2 - Goed

Algemeen Deuren zijn vaak kwetsbaarder dan de kozijnen. Klemmen/aanlopen kan men herstellen door het
aanpassen van de omtrekspeling. Een verzwakte hoekverbinding kan men verstevigen door het
aanbrengen van hoekstaal of een plaat hout/multiplex over de onderzijde van de deur. Deuren
aangetast door houtrot kan men professioneel laten repareren middels een inzetstuk of minder
professioneel door een houtrotvulmiddel toe te passen. In een aantal gevallen zal het vervangen
van een aangetast/defecte deur de goedkoopste oplossing zijn.

 

Deur; buiten
Staal garagedeuren 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

 

Gevelwand; boeiboord
Hout

3 - Redelijk

Gebrek Delaminatie, houtrot  
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Maatregel Vervangen boeiboord en herschilderen

 € 230 (direct)

 

Kozijn; buiten
Hout

2 - Goed

Gebrek Delaminatie, houtrot in de onderdorpel van het kozijn  

Maatregel Herstel aangetaste delen, en herschilderen

 € 120 (direct)

Algemeen Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de
houtrot van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur
boven de 5 graden Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad.

 

Beglazing; vast buiten
Dubbelglas

2 - Goed

Algemeen In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door
vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft
derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 18 jaar
is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten.

 

Elektra
Algemeen

2 - Goed

 

Installaties  

Afvoer; vuilwater
Vuilwaterafvoer, kunststof 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Geen gebreken waargenomen.
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Elektra
Groepenkast 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Toelichting Gedateerde uitvoering, functioneel geen gebrek

Algemeen De elektrische installatie wordt beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. Bij minder dan 4
groepen wordt geadviseerd uit te breiden. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de
voorgeschreven NEN-Normen.

 

Elektra
Bedrading

2 - Goed

Gebrek (Deels) oude kleurcode waargenomen.  

Maatregel Geen actie noodzakelijk

Toelichting De kleuren die je tegen kunt komen zijn: Bruin - plus of fase draad Blauw - min of nul draad Zwart
- schakeldraad Geel/Groen - aarde draad Of in een oude installatie Groen - plus of fase draad Rood
- min of nul draad Grijs - aarde draad

Algemeen Woningen van voor 1960 kunnen nog geheel of gedeeltelijk voorzien zijn van jute bedrading en/of
stalen leidingen. In dergelijke gevallen dient deze te worden vervangen.

 

Elektra
Elektrainstallatie & schakelmateriaal 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Toelichting Functioneel, gedateerd.

 

Elektra
Veiligheidsaarding; aardlekschakelaar

2 - Goed

Toelichting Aantal aardlekschakelaars (niet getest): 2 Controleer deze schakelaars periodiek op juist
functioneren.

Algemeen Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de aarding is niet
doorgemeten.

 

Ventilatie; mechanisch
Mechanische ventilatiebox 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Veroudering door normale slijtage  
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Opmerk.: Motor maakt veel lawaai.

Maatregel Vervangen ventilatiebox

 € 450 (op termijn)

Toelichting Laat de installatie (unit en leidingen) deze periodiek reinigen, bijvoorbeeld gelijktijdig met de
controle van uw CV-installatie. In de ventilator kan vuil en vet zich ophopen.

Algemeen De technische levensduur van een mechanische ventilatiebox bedraagt gemiddeld 15 jaar,
afhankelijk van het onderhoud. Geadviseerd wordt de box jaarlijks (gelijktijdig met de CV-ketel) te
laten reinigen.

 

Warmte; opwekking
Gasverwarmingsinstallatie 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Veroudering, economisch afgeschreven  

Maatregel Vervangen CV-ketel

 € 1.600 (op termijn)

Toelichting Merk en type: Vaillant HR Bouwjaar: 1999

 

Warmte; opwekking
Radiatoren 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Aanwezig en functioneel

 

Warmte; opwekking
CV leidingen 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Toelichting Aanwezig en functioneel
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Water; algemeen
Zichtbare waterleidingen 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Toelichting Uitgevoerd in koper.

Algemeen Waterleidingen worden beoordeeld op toegepaste materialen en functionaliteit.

 

Kruipruimte  

Fundering, kruipruimte, etc.
Fundering algemeen

2 - Goed

Toelichting Droge ruimte. Voor zover zichtbaar geen gebreken waargenomen. Vloer is ongeïsoleerd.

Algemeen Aangenomen is dat de woning gefundeerd is op staal (een zandplaat). Navraag bij de gemeente
kan meer zekerheid bieden omtrent de wijze van funderen. Bij funderingen op staal wordt direct
gefundeerd op een grondslag met voldoende draagkracht (vaste) of op grondverbetering. Aan de
hand van scheurvorming en scheefstand van de gevels kan veelal een eerste indicatie van de
stabiliteit van de fundering worden gegeven.

 

Water; algemeen
Zichtbare waterleidingen

2 - Goed

Toelichting Uitgevoerd in koper

Algemeen Waterleidingen worden beoordeeld op toegepaste materialen en functionaliteit.

 

Vloerconstructie
Hout 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Toelichting Geen indicatie op gebreken waargenomen.

 

Kruipruimte algemeen
Droge kruipruimte

2 - Goed
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Bijlage: toelichting op de inspectie
Doel bouwkundige inspectie

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen
woning en opstallen en wordt een raming gemaakt van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen op korte termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel
voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het
bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname.
Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken
worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd een vermoeden hiervan zal worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten
kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken
kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.
Het rapport dient niet te worden gezien als een garantie met betrekking tot het te verwachten onderhoud en de
daarmee gemoeid zijnde kosten.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken
niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen
onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of
installaties te kunnen beoordelen. Kortom, er vindt geen destructief onderzoek plaats. 

Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar
mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een
asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen
geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en/of niet in
het rapport opgenomen zijn.

Het bouwtechnisch rapport

In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven:

- Conditie staat van onderhoud per onderdeel,

- Waarneembaarheid van het element,

- Constateringen en opmerkingen met betrekking tot de conditie van een onderdeel,

- Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk zijn (binnen 1-2
jaar)

- Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke binnen een periode van 3-4 jaar
uitgevoerd dienen te worden.

- Eventueel foto’s van elementen en/of gebreken.

- Eventueel adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken.

- Onderzoek naar houtborende insecten,

- Onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam),

- Constructief onderzoek (sterkteberekeningen),

- Onderzoek naar betonrot,
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- Onderzoek naar asbest.

Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfscheidingen,
pergola’s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bergingen buiten beschouwing gelaten.

 

Beoordeling van het object

De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de  bouwdelen
gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren.

2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoering of
calamiteiten.

Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel gedurende
de geldigheidsduur van het rapport kan verslechteren.

In het bouwtechnische rapport worden dan ook geen indicaties gegeven over de resterende levensduur en / of
het in de toekomst te verwachten tijdstip van vervanging van een onderdeel. 

In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels geïnspecteerd kan
worden wordt een inschatting gemaakt, gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan
aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten
worden ontleend met betrekking tot de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid wenst
betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een nader / destructief /
specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Algemene toelichting op inspectie

In deze paragraaf vindt u een algemene uitleg over bepaalde materialen. Deze zijn dus niet altijd van toepassing op
uw woning.

Technische installaties, toetsing aan normen

Technische installaties, aan- en afvoerleidingen, elektrische bedradingen en dergelijke worden niet getoetst aan
de voorgeschreven (NEN)normen. Voor toetsing aan de voorschriften wordt geadviseerd het nutsbedrijf in te
schakelen. Dit geldt ook voor (ingrijpende verbouwingen). Het aangaan van nieuwe overeenkomsten
(aansluitingen) kan door het nutsbedrijf aanleiding zijn de op dat moment geldende voorschriften c.q. eisen aan
te passen. Dit geldt ook voor nieuwe woningen. Aanpassingen aan deze voorschriften kunnen (hoge) kosten met
zich meebrengen.

Wel wordt tijdens de inspectie technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke
conditie. 

Beoordeling elektrische installatie

Zekeringen zijn niet op werking getest en de aarding is niet doorgemeten. De elektrische installatie wordt
beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. Hoewel bij twijfel een aantal wandcontactdozen wordt geopend,
wordt niet de gehele bedrading gecontroleerd op de aanwezigheid van canvas en op aanwezigheid van stalen
elektriciteitsleidingen.

Loden leidingen
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Drinkwater uit loden leidingen kan minuscule deeltjes lood bevatten. Door het drinken van dit water komt lood in
je lichaam terecht. Omdat de hoeveelheid gering is, kan dat meestal geen kwaad. Alleen baby's tot een jaar
kunnen gevolgen ondervinden van water uit loden leidingen. De waterleidingbedrijven in Nederland zijn
verantwoordelijk voor de vervanging van de loden leidingen tot aan de meter. Huiseigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning. 

Loden buizen/leidingen (zowel aanvoer: drinkwater als afvoer: riolering) kunnen door eigen gewicht en de relatief
zachte samenstelling scheuren vertonen. In het bijzonder op plaatsen waar de leidingen niet direct zichtbaar zijn
(in muren, tussen balken onder de vloer) kunnen lekkages zorgen voor houtaantasting, roestvorming of andere
schade aan constructieve delen. Ook hier geldt het advies preventief te vervangen.

Rioleringen algemeen

Voor gietijzeren, loden of gresbuizen rioleringen wordt altijd geadviseerd deze te vervangen, ook al is geen
lekkage (of roestvorming zichtbaar). Het inwendige van de gietijzeren afvoerbuis is veelal door inwerking van
afvalstoffen in de loop der jaren gecorrodeerd. Veelal gebeurt dit na het betrekken van de woning door nieuwe
bewoners omdat het vuil reeds aanwezig in het riool is neergeslagen door het tijdelijk niet gebruiken van het
rioolstelsel.

Kosten modernisering 

In het rapport worden algemene opmerkingen gemaakt over de staat van het sanitair, het keukenblok en
afwerklagen (b.v. tegelwerk). Met name van belang is de functionele beoordeling. De inspecteur zal slechts een
beoordeling geven (en herstelmaatregelen opnemen) indien deze onderdelen door een gebrek niet meer zijn te
gebruiken (b.v. het sanitair is defect, onvoldoende stankafsluiting). Kosten voor het moderniseren van het
interieur (m.n. uitrusting en tegelwerk) zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering (b.v. uitvoering in eigen
beheer). Derhalve worden er in het rapport geen kosten voor dit element opgenomen.

Werkwijze

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor
zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen of
gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien
tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar
bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden
gekeurd en zal hier in de rapportage melding van worden gemaakt. 

Het betreft een visuele inspectie naar de functionaliteit en kwaliteit van de bouw- en installatiedelen. Voor
onderdelen die niet visueel zijn te inspecteren zal een afgeleid oordeel worden gegeven op basis van de
vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat dan wel zichtbare, samengestelde en met dit onderdeel verband
houdende onderdelen.

De inspectie is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de inspectie sterk bepalend
kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op weersomstandigheden, maar ook de mate waarin
onderdelen zijn te beoordelen, zoals zicht en bereikbaarheid.

Het kan voorkomen dat een schade of gebrek wordt geconstateerd waarvan de oorzaak of ernst zonder
aanvullend onderzoek niet goed kan worden vastgesteld. In voorkomende gevallen wordt hierover bij de
onderzoeksresultaten een opmerking gemaakt.

De beoordeling wordt weergegeven met een algehele kwaliteitsaanduiding verduidelijkt door een toelichtende
tekst per gebouwonderdeel.

Raming van de kosten

In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van herstelkosten en/of onderhoudskosten worden gegeven
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zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en
materiaalinzet door professionele bedrijven. De prijzen zijn inclusief BTW. Deze kosten hebben betrekking op
herstel van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten einde de woning terug te brengen tot een
redelijke staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De kostenramingen dienen uitsluitend als
zodanig te worden gehanteerd bij de beoordeling van een woning en zijn niet bedoeld als een
aannemersbegroting.

Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde
prijzen geen rechten worden ontleend.

Lokale omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot afwijkingen ten opzichte van de kostenramingen. PM-posten
(pro memorie) en/of stelposten worden opgenomen indien het niet mogelijk is een exacte inschatting van
noodzakelijk herstel of vervanging vast te stellen: de omvang van de schade is niet vast te stellen (lekkage van
verweerde dakbedekking kan leiden tot aantasting van de niet-zichtbare draagconstructie), de herstelkosten
hangen sterk af van de gekozen oplossing (afwerking wanden, vervangen van vloer), pas na het vaststellen van
de exacte oorzaak kunnen herstelkosten worden vastgesteld (fundering, vocht in kruipruimte), te vernieuwen
onderdelen in het interieur zijn sterk afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Van een aantal van deze posten kan
binnen ruime marges een schatting worden gemaakt.

Informatieplicht verkopers

Conform boek 7, artikel 17 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek waaronder de informatie en onderzoeksplicht valt,
stelt dat verkopers een informatieplicht hebben omtrent het normale- en bijzonder gebruik dat kopers voor ogen
staat met betrekking tot ingebruikname van de onroerende zaak. De verkopers hebben dan ook een
informatieplicht als zij weet of zouden moeten weten dat de onroerende zaak voor dit normale- of bijzondere
gebruik ongeschikt is. Wat betekent deze informatieplicht voor verkopers:

- Verkopers hebben informatieplicht voor de door haar gekende onzichtbare gebreken, voor zover door deze
gebreken de woning de eigenschappen mist die koper op grond van de overeenkomst mag verwachten;

- Verkopers zijn voor de door haar onbekende onzichtbare gebreken slechts aansprakelijk als die gebreken een
normaal gebruik van de woning in de weg staan;

- Voor zichtbare gebreken zijn verkopers niet aansprakelijk.

Onderzoeksplicht kopers

De koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de eigenschappen niet behoeft te
betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen, of zelf onderzoek te
verrichten. Door het lezen van het rapport wordt de koper niet geacht te zijn ontslagen van zijn eigen
onderzoeksplicht.

Wat betekent deze onderzoeksplicht voor kopers:

- Kopers dienen actief navraag te doen naar onzichtbare (mogelijk bij verkopers bekende) gebreken wanneer
verkopers hieromtrent geen mededeling doen. Hiervoor is het door verkopers ingevulde informatieformulier
(vaak in bezit van verkopend makelaar) zeer bruikbaar;

- Op basis van het informatieformulier, informatie uit de visuele inspectie, daadwerkelijke bezichtiging(en) en
eventueel specialistisch onderzoek (indien aanbevolen door het inspectiebureau, of op eigen initiatief) kan
verkoper aantonen zijn onderzoeksplicht serieus te hebben genomen.

- Omdat verkopers voor zichtbare gebreken dus niet aansprakelijk gehouden worden dient koper dus actief
onderzoek en navraag te doen bij derden wat de herstelkosten voor deze onderdelen zullen bedragen. De visuele
inspectie van inspectiebureaus geven slechts een indicatie gebaseerd op eenheidsprijzen welke zijn uitgegeven
door erkende bedrijven.
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Beoordeling technische staat

Algemene omschrijvingen van de verschillende conditiescores zijn:

Conditie omschrijving

1. Zeer goed: Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen. 

2. Goed: Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of het verouderingsproces is op gang
gekomen.

3. Redelijk: Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is
duidelijk op gang gekomen.

4. Matig: Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. Storingen komen plaatselijk voor en/of
zijn reeds voorgekomen.

5. Slecht: Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is
onomkeerbaar op gang gekomen.

6. Zeer slecht: Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. Voortdurend treden er storingen op in de
functievervulling. Technisch rijp voor de sloop
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Bijlage: algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden bouwtechnisch keuren/adviseren van woongebouwen

Artikel 1 Begrippen en definities

1.1: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies.

Opdrachtnemer: x, gevestigd te x, die de opdracht aanvaardt en de bouwtechnische keuring verricht of het
bouwkundig advies uitbrengt.

Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies: het visueel beoordelen en vastleggen van de bouwtechnische
staat van c.q. het geven van een bouwkundig advies met betrekking tot: een individuele nieuwbouw woning; -
een in aanbouw zijnde individuele woning; een bestaande individuele woning; gemeenschappelijke ruimten en/of
voorzieningen, in opdracht van een
Vereniging van Eigenaren; in een rapport op basis van de op dat moment geldende
normen en maatstaven van kennis en kunde tegen de daarvoor geldende tarieven en
voorwaarden.

Een Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies geeft geen indicatie over de waarde van de woning.
Kostenramingen van kosten van herstel en/of verandering zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Een Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies is geen
specialistisch onderzoek ter zake van de fundering en constructie van de woning en/of aanbouw. Een
Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies is geen controle op noodzakelijke en/of verleende
bouwvergunningen. Bij een Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies wordt geen hak-, breek- en
sloopwerk verricht. Een Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies is geen garantie voor de afwezigheid
van gebreken. Arbowetgeving (o.a. veilig werken op hoogte en/of besloten ruimtes) kan op de Bouwtechnische
Keuring c.q. het Bouwkundig Advies van invloed zijn. Onder een Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies
wordt in ieder geval niet verstaan: 

Controle of op basis van bestek, tekeningen
en/of technische omschrijving voldaan is aan de (koop-/)aannemingsovereenkomst;
Controle van niet goed gereinigde delen van o.a. beglazing;
Controle van de grondgesteldheid c.q. grondkwaliteit (bijv. grondvervuiling);
Controle van geluidsisolatie en/of warmte-isolatie;
Controle of uitvoering van berekeningen en metingen, bijvoorbeeld aan technische installaties;
Controle van grondoppervlakte en/of perceelgrootte;
Controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder
technische hulpmiddelen;

In aanvulling op het bovenstaande geldt:

Voor aankoopkeuringen: Een bouwtechnische keuring van een bestaande woning houdt in dat een algemene
inspectie wordt uitgevoerd van de woning in de staat waarin de woning zich op het moment van de keuring
bevindt. De aankoopkeuring is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten
Bouwtechnische Keuringen c.q. Bouwkundige Adviezen.

2.2: Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1: Opdrachtnemer zal de conform de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed
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Opdrachtnemer, zo mogelijk in bijzijn van de Opdrachtgever, uitvoeren. Van de Bouwtechnische Keuring dan wel
het Bouwkundig Advies maakt de Opdrachtnemer een rapport dat hij ter beschikking
stelt aan de Opdrachtgever, waarmee de opdracht is voltooid.  

Artikel 4: Informatie

4.1: Opdrachtgever geeft toestemming aan Opdrachtnemer om de bouwkundige gegevens, opgenomen in het
rapport, voor statistische doeleinden ter beschikking te stellen voor eigen gebruik.

4.2: De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zowel gevraagd als ongevraagd alle informatie en bescheiden
verstrekken die noodzakelijk zijn met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever staat in
voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie, specificaties en bescheiden.

4.3: De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan de Opdrachtnemer kunnen
doorkruisen en/of die de Opdrachtnemer van de opdracht kunnen belemmeren.

Artikel 5: Vergoeding en betaling

5.1 De vergoeding voor de krachtens de opdracht te verrichten Bouwtechnische Keuring of het
Bouwkundig Advies zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is inclusief BTW.

5.2: De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de Bouwtechnische Keuring
c.q. het Bouwkundig Advies.

5.3: In geval de opdracht wordt afgezegd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een
redelijke vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur voor het tijdstip
van aanvang van de keuring (weekeinde en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) worden afgezegd,
worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

5.4: Het tarief is het tarief, dat geldt op de dag dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzoekt om een
Bouwtechnische Keuring te verrichten c.q. een Bouwkundig Advies uit te brengen.

5.5:  Betaling door Opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst 
vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Bij gebreke van specifieke
condities, waaronder begrepen het niet kunnen innen van een eenmalige machtiging, zal Opdrachtgever binnen
veertien dagen na ontvangst van een factuur betalen.

5.6: Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.5 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan
de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

5.7: Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever
van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd van
tenminste 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk door
opdrachtgever gemaakte kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in
aanmerking.

5.8: Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven zijn zij, indien en voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van
de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Klachten

6.1: Eventuele klachten kunnen worden ingediend op een door Opdrachtnemer aangegeven wijze.

6.2: Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen dertig dagen na dagtekening van
het rapport of na verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij
overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In
het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs
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niet eerder heeft kunnen ontdekken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1: De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet
tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat de
verzekeraar van opdrachtnemer in voorkomende gevallen daadwerkelijk uitkeert.

7.2: Voor zover de verzekeraar van opdrachtnemer niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer voor de hiervoor genoemde schade beperkt tot het bedrag dat door partijen overeen is gekomen
in de daarbij genoemde opdrachtbevestiging/offerte.

7.3: De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van
toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 8: Vervaltermijn

8.1: Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat
Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd,

Zulks - tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 6 is gebeurd - direct schriftelijk aan Opdrachtnemer
kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor
bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in
rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn
rechten en aanspraken die terzake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 9: Looptijd

9.1: De overeenkomst van de opdracht tot het uitvoeren van de opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

9.2: De Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien uit de
door Opdrachtgever opgegeven informatie, specificaties en/of bescheiden blijkt dat
Opdrachtnemer niet in staat is om aan het verzoek van Opdrachtgever te voldoen.

9.3: De overeenkomst van opdracht tot het uitvoeren van de opdracht eindigt:

- Op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid;

- Op het moment dat de overeenkomst van opdracht door één van beide partijen wordt opgezegd.

9.4: De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang met wederzijds goedvinden en door faillietverklaring dan
wel surseance van betaling van de Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer, dat de overeenkomst eindigt
indien de wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing wordt op opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer.

9.5: Partijen ontlenen aan bevindingen van de overeenkomst van opdracht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Overmacht

10.1: Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst,
indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Daaronder valt bijvoorbeeld
ziekte, overlijden en weersomstandigheden.

10.2: In geval van overmacht zal Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever informeren.

10.3 Tijdens het bestaan van overmacht hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tijdens
overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort.  

10.4: De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht van de zijde van Opdrachtnemer vanwege de
overmacht geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
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11.1: Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

11.2: Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de rechtbank te Lelystad.

Artikel 12: Slotbepaling

12.1: De Algemene Voorwaarden treden in werking op 8 april 2015.

12.2: De Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel x, gedeponeerd. 

Rapportnummer 2016-045 Pagina 34 van 34Inspectiemanagement Nederland


	Bouwkundig inspectierapport
	Inhoudsopgave
	Algemene gegevens van de inspectie
	Inspectiegegevens
	Opdrachtgever
	Objectgegevens

	Dashboard
	Maatregelen met kosten PM
	Gemiddelde conditiescore van het gehele object
	Conditiescores van bouwdelen

	Opmerkingen van de inspecteur
	Overzicht conditiescores
	Overzicht maatregelen en kosten
	Maatregelen met kosten PM

	Inspectie detailgegevens
	Bijlage: toelichting op de inspectie
	Doel bouwkundige inspectie
	Het bouwtechnisch rapport
	Beoordeling van het object
	De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:
	1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de  bouwdelen gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren.
	2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoering of calamiteiten.

	Algemene toelichting op inspectie
	In deze paragraaf vindt u een algemene uitleg over bepaalde materialen. Deze zijn dus niet altijd van toepassing op uw woning.

	Werkwijze
	Raming van de kosten
	Informatieplicht verkopers
	Onderzoeksplicht kopers
	Beoordeling technische staat

	Bijlage: algemene voorwaarden

