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1234PB Nergenshuizen 

 

Datum: 2 februari 2017   

 

Dit rapport is met de uiterste zorg samengesteld. Het blijft echter altijd mogelijk dat er, met name in de verstrekte 

informatie, onjuistheden staan vermeld. Wij verzoeken u om deze na ontvangst van dit rapport zo spoedig 

mogelijk aan ons te melden. 
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Bouwkundig inspectierapport 

Algemene gegevens 

Rapportnummer : 123456_BI 

Inspecteur : I.N. Specteur 

Opdrachtgever :  J. Kooper 

Straat en huisnummer :  Vonkendreef 4 

Postcode en plaats : 4321BP Huizennergens 

Telefoon : 06-12345678 

Datum aanvraag / datum inspectie : 1-1-2017/ 3-1-2017 

Informatie, omtrent conditie object, verstrekt door 

 Makelaar / intermediair : nee 

 Eigenaar : ja 

Weersgesteldheid ten tijde van de inspectie :  droog 

 

Objectgegevens 

Straat en huisnummer :  Inspectielaan 1 

Postcode en plaats : 1234PB Nergenshuizen 

Woningtype / inhoud : vrijstaande eengezinswoning/750 m3 

Bouwjaar / verbouwjaar : 1995/nvt 

Bewoond ten tijde van de keuring : ja 

 

Samenvatting kosten 

Onderdeel  Kosten korte termijn  Kosten lange termijn 

A Kruipruimte en fundering € 0 € 0 

B Exterieur | gevels € 36150 € 0 

C Exterieur | dak € 600 € 8800 

D Interieur | constructie, vloeren en wanden € 0 € 0 

E Interieur | afwerking en inrichting € 850 € 0 

F Installaties € 7500 € 0 

G Bijgebouwen € 6500 € 0 

H Isolatie en (energie)besparende maatregelen € 0 € 0 

I Duurzaam en milieu € 0 € 0 

Kostenindicatie totaal € 51600 € 8800 

 

Specialistisch onderzoek vereist voor de volgende onderdelen 

Niet van toepassing. 



   

 
123456_BI Inspectielaan 1, Nergenshuizen - 3 - 
 bouwkundig inspectierapport  

Foto voorzijde 

 

Foto achterzijde 
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De bouwtechnische keuring 

De bouwkundige staat van het beschouwde object wordt in een bouwtechnische keuring vastgelegd. Dit is een visuele 

inspectie waarbij geen destructieve of specialistische onderzoeken worden gedaan. Dit houdt in dat niet toegankelijke 

ruimtes, constructies en onderdelen die moeilijk bereikbaar zijn, zoals hoge daken, niet kunnen worden beoordeeld. 

De inspecteur heeft beschikking over diverse gereedschappen om zijn inspectie te kunnen uitvoeren zoals fotocamera, 

ladder van 3 meter, zaklamp en handgereedschappen.   

Netheid en indeling van het object zal niet worden beoordeeld.  

De bouwtechnische keuring en de rapportage is een opname op het moment van de keuring. 

 

Het bouwkundig inspectierapport 

Het bouwkundig inspectierapport behandelt de volgende zaken: 

1. Een beoordeling van een onderdeel, weergegeven door een waardering 

2. Raming van kosten voor het herstel en/of vervanging van onderdelen die noodzakelijk zijn om de functie van 

het onderdeel te waarborgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten op korte en lange termijn. 

3. Adviezen met betrekking tot het uitvoeren van specialistische onderzoeken, bijvoorbeeld bij insecten- en 

schimmelaantasting, betonrot en constructief onderzoek, milieuzaken zoals asbest en bodemverontreiniging  

 

Er wordt in het rapport bij de meeste onderdelen een nadere, algemene toelichting gegeven. Dit staat in een 

gearceerd en cursief tekstvlak. Hetgeen wat in cursief is weergegeven moet worden gezien als een aanvulling op het 

onderdeel. 

 

Omdat de mate van degradatie van de onderhoudstoestand afhankelijk is van veel (externe) factoren (zoals 

weersinvloeden) is het in dit bouwtechnisch rapport niet mogelijk om aan te geven in welk tijdsbestek deze toestand 

zal voortduren. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven over de geraamde kosten van het te verwachten 

onderhoud en de mate daarvan. 

 

Dit bouwtechnisch rapport heeft een geldigheidsduur van 6 maanden, mits er geen significante wijzigingen worden 

uitgevoerd aan het object of dat het gebruik wijzigt. Na deze 6 maanden of na de eerder genoemde voorbehouden 

geldigheidsduur dient een nieuwe inspectie plaats te vinden. 



   

 
123456_BI Inspectielaan 1, Nergenshuizen - 5 - 
 bouwkundig inspectierapport  

Beoordeling van het object 

De bouwkundige staat van het object wordt op het volgende beoordeeld: 

1. Het vaststellen van de onderhoudstoestand  

2. Het vaststellen van gebreken, welke zijn ontstaan door bouwfouten, calamiteiten en/of onjuist gebruik 

3. Kwaliteit van het object 

 

Waardering van de staat van onderhoud (wrd) 

 Goed          G      Gebreken of onvolkomenheden zijn niet of bijna niet geconstateerd. 

 Redelijk      R      Kleine gebreken zijn mogelijk en/of op korte termijn dient onderhoud te worden uitgevoerd. 

 Matig         M     Gebreken zijn aanwezig en reparatie is noodzakelijk.  

 Slecht         S      Onderdeel voldoet niet meer aan de functie en/of heeft het einde van de levensduur bereikt. 

 NTI                      Onderdeel is niet visueel te inspecteren. 

 NO                      Nader (specialistisch) onderzoek is noodzakelijk om een goede waardering vast te stellen. 

 VR                       Onderdeel heeft verhoogd risico. Vaak is directe actie noodzakelijk. 

 

Een combinatie van waardering is mogelijk, bijvoorbeeld NTI – G. Hierbij wordt aangegeven dat het betreffende 

onderdeel niet te inspecteren was, maar dat de algemene indruk goed is. 

 

Kostenindicatie 

De genoemde kosten zijn ramingen, welke zo nauwkeurig mogelijk zijn samengesteld. Hierbij is geen rekening 

gehouden met zelfwerkzaamheid. De bedragen kunnen regionaal verschillen en zijn aangegeven in euro’s en inclusief 

B.T.W. Het is raadzaam om meerdere offertes aan te vragen. Aan de bedragen kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

Indien de staat van het object daartoe aanleiding geeft, zullen er, met redenen omkleed, geen kosten worden 

opgenomen. 

 

Alle door EBN b.v. uitgevoerde werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepassing verklaring van onze 

Rechtsverhouding DNR-2011-juli2013-NED. Een kopie van deze voorwaarden vindt u in dit rapport bijgesloten. 
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Algemeen | toelichting op keuring 

Hierbij wordt aangegeven of er afgeweken is van de standaard keuringsmethodiek en/of er bijzondere 

omstandigheden van toepassing zijn. 

De uiteindelijke kosten zullen, als herstel van de scheurvorming ook is opgenomen, aanzienlijk hoger uitvallen dan in 

dit rapport is begroot. 

Algemeen | vooraf verstrekte informatie 

Hierbij wordt aangegeven door wie, voorafgaande aan de keuring, informatie is verstrekt . 

De verstrekte informatie is, waar van toepassing, bij de betreffende onderdelen in het rapport vermeld. 
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A. Kruipruimte en fundering   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Kruipruimte  

 

     
 

     
 

       

G De kruipruimte is aardvochtig. De ventilatievoorzieningen 

voldoen, mede door de indeling van de kruipruimte, niet. 

De overtollige materialen uit de kruipruimte verwijderen. 

Vooral houten delen trekken schimmels aan. 

0 0 

Om aantasting door schimmels te voorkomen dient in 

kruipruimtes voldoende ventilatie aanwezig te zijn om 

optrekkend vocht of condensvorming af te voeren. 

Ventilatieroosters moeten voldoende en op de juiste wijze 

zijn aangebracht en periodiek  worden gereinigd. Water in 

de kruipruimte kan aantasting veroorzaken bij metalen 

leidingen zoals bij gas, cv en water. Deze leidingen mogen 

nooit onder water staan en dienen geïsoleerd te worden bij 

regelmatig blootstelling aan vocht. Geadviseerd wordt om 

puin en overige materialen (vooral organische zoals hout) 

te verwijderen uit de kruipruimte. 

02. Fundering  

 

       

NTI-G Betonstroken. 0 0 

Bij funderingen “op staal” is de fundering aangebracht op 

een draagkrachtige laag. kleine zettingsscheuren zijn niet 

ongebruikelijk bij deze funderingen en kunnen zich vlak na 

de bouw  openbaren of na veranderingen in de omgeving 

zoals bijvoorbeeld grondwaterstanden. Meestal zijn deze 

zettingen niet ernstig en leiden niet tot (grote) schades. 

Onderheide funderingen zijn funderingen met heipalen of 

boorpalen. Zettingen zijn hier minder aannemelijk maar 

kunnen desondanks voorkomen. Indien er houten heipalen 

zijn toegepast wordt geadviseerd de toestand van deze 

palen in een nader onderzoek vast te stellen. 
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A. Kruipruimte en fundering   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

03. Opgaand werk  

 

     
 

     
 

       

NTI-G Metselwerk. Tegen de achtergevel is op ondeskundige 

wijze ruimte gemaakt voor doorvoer van leidingen. Herstel 

lijkt niet noodzakelijk. Doorvoeringen door de buitengevel 

moeten goed worden dicht gezet, om binnendringen van 

ongedierte te voorkomen en het uitspoelen van zand te 

voorkomen. 

0 0 

04. Overige  

 

  0 0 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting kruipruimte en fundering:   

   

Totaal kosten kruipruimte en fundering 0 0 
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B. Exterieur | gevels   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Metselwerken 

 

     
 

     
 

       

G Metselwerk, spouw. In de gevels is scheurvorming 

ontstaan door het ontbreken van dilataties, verschil in 

zetting in de ondergrond, werking vanuit de dakconstructie 

(met name bij de garage) en het ontbreken van, of niet 

correct uitgevoerde, lateien. De grote openingen bij de 

stadsuitlopen moeten worden dicht gezet. Hiervoor is een 

stelpost opgenomen. De uiteindelijke kosten zullen sterk 

afhankelijk zijn van de gekozen herstelmethode. (Geen 

kosten opgenomen voor aanbrengen/ verbeteren van 

lateien, ook niet bij herstel aan de kozijnen). 

4750 0 

Metselwerk kan in steens (±21 cm), halfsteens (±10,5 cm) 

en spouwmuren (2x ±10,5 cm met spouw) worden 

uitgevoerd. Ook zijn hierbij varianten mogelijk. Bij 

scheurvorming zal getracht worden de oorzaak aan te 

geven, indien dit achterhaald kan worden,  en in hoeverre 

deze scheurvorming invloed heeft op de functievervulling 

en onderhoudstoestand. Bij de toepassing van 

voorzetwanden kan de toestand aan de binnenzijde van de 

muren niet worden vastgesteld en derhalve zijn gebreken 

visueel niet vast te stellen. De bouwfysische kwaliteiten van 

het metselwerk (aanwezigheid van bijvoorbeeld isolatie in 

de spouw en de voorzetwanden en de juiste uitvoering 

ervan) zijn vaak niet vast te stellen. 

02. Voegwerk 

 

       

R Van de raamdorpelstenen moet het voegwerk worden 

vervangen. Het voegwerk is door algengroei vervuild. 

Eventueel kunnen de gevels een keer worden gereinigd. 

800 0 

Kwaliteit van het voegwerk is vaak sterk afhankelijk van de 

mate waarop het voegwerk heeft blootgestaan aan 

weersinvloeden. Zo zijn gevels met een hoge regen en/of 

zonbelasting sneller aan onderhoud en vervanging toe dan 

andere gevels. Over het algemeen kan gesteld worden dat 

voegwerk, na constatering dat de voegen “zacht” zijn, 

binnen 5 jaar vervangen moeten  worden. Voegwerk bij 

raamdorpelstenen zal vaker moeten worden vervangen 

dan overig voegwerk. 
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B. Exterieur | gevels   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

03. Kozijnen, ramen en 

deuren, inclusief hang- en 

sluitwerk  

 

       

S Hout. Bijna alle kozijnen zijn dermate aangetast dat deze 

vervangen moeten worden. Ook de minder slechte en de 

enkele goede kozijnen zijn voor vervanging opgenomen. 

28000 0 

Aangetast kozijnhout kan gerepareerd worden met de 

juiste middelen. Al het aangetaste hout zal moeten worden 

verwijderd. Kozijnreparatie zal echter in de meeste gevallen 

uitstel van vervanging zijn en er dient rekening gehouden 

te worden met vervanging binnen 5-10 jaar. Kunststof 

kozijnen dienen jaarlijks te worden schoongemaakt en bij 

voorkeur voorzien te worden van een waslaag. Hang- en 

sluitwerk dient elk jaar nagezien en gesmeerd te worden. 

04. Lateien 

 

NTI Zie opmerking metselwerk. 0 0 

05. Beglazing   0 0 

Enkel: 

 

NVT  

Isolerend:  

 

S 1995. Een deel van de isolerende ruiten is lek. Vervanging 

is bij de kozijnen gerekend. 

Ouderdom van isolatieglas is vaak vast te stellen door een 

codering in de ruit. Isolatieglas ouder dan 10 jaar valt niet 

onder een garantieverzekering. Isolatieglas dat lek is (deze  

kans is hoger bij glas ouder dan 20 jaar), heeft een 

geringere isolatiewaarde. Voor het behoud van de 

onderdorpel wordt geadviseerd om bij vervanging van 

glaslatten (met name aluminium stoeltjes profielen en niet 

geventileerde houten latten) neuslatten toe te passen.  

06. Gevelbekleding 

Pleisterwerk  

 

       

NTI S De multiplex betimmeringen zijn dermate aangetast dat 

deze vervangen moeten worden. Het is niet te zien hoe de 

achterconstructie is uitgevoerd. 

2600 0 

07. Balkon, inclusief 

aansluitingen  

 

NVT Opmerking: het platte dak is via een deur toegankelijk. 

Geadviseerd wordt de dakrand te voorzien van een 

hekwerk. 

0 0 
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B. Exterieur | gevels   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

08. Erker, inclusief 

aansluitingen  

 

     
 

       

M Te oordelen naar de vorm van de scheurvorming in het 

metselwerk, lijkt de hoek van de erker door belasting 

vanuit de dakconstructie verzakt. Rekening houden met 

vervanging van de draagconstructie in de hoek (inclusief 

lateien), gelijk met de kozijnen. Aan de binnenzijde in de 

hoek is schimmelvorming waargenomen, hetgeen duidt op 

een koudebrug. Dit kan gelijk met het vervangen van de 

kozijnen worden beoordeeld. De kosten voor aanpassing 

van deze constructe zullen sterk afhankelijk zijn van wat 

uiteindelijk wordt aangetroffen. 

0 0 

09. Luifel, inclusief 

aansluitingen  

 

       

NTI-S Rekening houden met vervanging van de betimmeringen. 

De achterliggende constructie is niet te beoordelen. De 

dakbedekking is bij de daken gerekend. 

0 0 

10. Serre, inclusief 

aansluitingen  

 

NVT  0 0 

11. Buiten-schilderwerk  

 

S  0 0 

Schilderwerk van het exterieur is essentieel voor een lange 

levensduur van de onderdelen. Daarom wordt dit ook 

gezien als een van de belangrijkste onderdelen bij het 

normale onderhoud. De termijnen zijn sterk afhankelijk van 

de ondergrond, locatie en de kwaliteit van het 

schilderwerk. Globaal kan worden gesteld dat elke 5 jaar 

een onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd, met 

tusseninspecties (maximaal 2 jaar) en behandeling van 

liggende delen. Er worden geen kosten begroot tenzij 

anders aangegeven. 

12. Overige  

 

  0 0 
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B. Exterieur | gevels   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting exterieur | gevels:   

   

Totaal kosten exterieur | gevels 36150 0 
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C. Exterieur | dak   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Dakconstructie inclusief 

dakbeschot: 

  0 0 

Plat:  

 

NTI-G De dakconstructie is, door de plafonds en de dakbedekking 

niet te inspecteren. De indruk is goed. 

Schuin:  

 

NVT  

02. Dakbedekking schuine 

daken 

 

NVT  0 0 

Dakbedekkingen van hellende daken wordt meestal 

uitgevoerd in dakpannen (keramisch, beton), leien of 

plaatmateriaal zoals metaal, cementgebonden golfplaten 

of kunststof. De levensduur is afhankelijk van de 

omstandigheden en vervuilingsgraad. Gemiddelde 

levensduur van dakpannen is 50-60 jaar. De 

onderconstructie, zoals dakbeschot, tengels en panlatten is 

in de regel eerder aan onderhoud en (plaatselijke) 

vervanging toe als gevolg van lekkages.  

03. Dakbedekking platte 

daken 

 

     
 

       

NTI De dakbedekking is vanwege de sneeuw en het ijs niet te 

inspecteren. Gezien de vermoedelijke leeftijd van de 

dakbedekking (meer dan twintig jaar) moet rekening 

gehouden worden met vervanging. Er is geen rekening 

gehouden met het aanbrengen of verbeteren van 

dakisolatie. Het lood in het opgaande metselwerk vormt 

een gootje. Dit vergroot de kans op inwateren en versnelt 

de veroudering van het lood. Daarnaast is het lood te laag 

in het metselwerk aangebracht. Het lood moet minimaal 1 

laag hoger worden aangebracht. Geadviseerd wordt de 

dakbedekking te laten inspecteren als deze vrij is van 

sneeuw en ijs. 

0 8800 

Platte daken worden in de regel uitgevoerd met  

bitumineuze producten, mastiek of kunststof. Mastiek 

wordt niet meer toegepast wegens de milieubelasting. 

Extra aandacht moet worden besteed aan detaillering zoals 

voldoende hoge opstanden en aansluitingen. Indien er 

water op de daken blijft staan, geeft dit een verhoogde 

kans op vervuiling en veroudering. Moderne bitumineuze 

dakbedekking heeft een levensduur van 20-25 jaar en 

kunststof 30-35 jaar. Dit is wel sterk afhankelijk van de 

plaats en het gebruik. Periodieke inspecties zijn 

noodzakelijk. 
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C. Exterieur | dak   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

04. Goten 

 

NVT   250 0 

Hemelwaterafvoer 

 

     
 

       

G Kunststof. Enkele vergaarbakken zijn stuk en moeten 

vervangen worden. De afvoeren moeten worden ontstopt. 

Zinken goten vanaf een bepaalde lengte moeten voorzien 

zijn van uitzettingsmogelijkheden zoals expansiestukken. 

Soldeernaden kunnen gaan scheuren met als gevolg  

lekkages en aantasting van de onderliggende constructie. 

Bij vervanging hiermee rekening houden. Oud zink kan 

moeilijk worden gerepareerd, totale vervanging is aan te 

bevelen. Levensduur is 20-25 jaar. 

05.Gootconstructie 

 

NVT  0 0 

Dak overstekken 

 

NVT  

Boeiboorden 

 

NVT  
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C. Exterieur | dak   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

06. Schoorsteen inclusief 

aansluitingen 

 

     
 

       

R Het lood in het opgaande metselwerk is gescheurd en 

moet vervangen worden. 

350 0 

Schoorsteenkanaal 

 

NTI  

Ventilatiekanaal 

 

NTI-G  

Wegens de beperkte toegankelijkheid zijn schoorsteen- en 

ventilatiekanalen vaak niet visueel te inspecteren. Ook 

kunnen er vaak milieubelastende materialen in verborgen 

zijn zoals asbest. Om een goede en veilige werking van de 

kanalen te waarborgen wordt geadviseerd de kanalen 

periodiek schoon te maken, bij voorkeur door een erkend 

bedrijf. 

07. Loodwerken 

 

NVT De loodwerken zijn, voor zover van toepassing, bij de 

betreffende onderdelen vermeld. 

0 0 

Zinkwerken 

 

NVT  

Lood dient door de grote werking niet langer dan in lengtes 

van 1 m1 te zijn toegepast. Gescheurd lood dient 

vervangen te worden om lekkages en aantasting van 

onderliggende constructies te voorkomen. Altijd lood 

toepassen dat geschikt is voor de toepassing. 

08. Dakkapel inclusief 

aansluitingen 

 

NVT  0 0 
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C. Exterieur | dak   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

09. Dakramen 

 

NVT  0 0 

Lichtkoepels 

 

NVT  

10. Overige 

 

  0 0 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting exterieur | dak:   

   

Totaal kosten exterieur | dak 600 8800 
 



   

 
123456_BI Inspectielaan 1, Nergenshuizen - 17 - 
 bouwkundig inspectierapport  

D. Interieur | constructie, vloeren en wanden   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Kelder 

 

NVT  0 0 

02. Begane grondvloer 

 

     
 

       

NTI-G Beton, geïsoleerd. Geadviseerd wordt het houten luik te 

vervangen door een geïsoleerd steenachtig luik. 

0 0 

Begane grond vloeren kunnen alleen afdoende  worden 

geïnspecteerd via een vrij toegankelijke kruipruimte van 

voldoende hoogte. Indien dit niet mogelijk is, kan slechts 

een beperkt oordeel worden gevormd via een aanwezig 

kruipluik(alleen de omgeving van het kruipluik) en door 

middel van beoordeling aan de bovenzijde. Doorbuiging, 

scheefstand en vering kan aanleiding zijn tot een nader 

specialistisch onderzoek. 

03. Verdiepingsvloeren 

 

       

NTI-G Beton, hout (klein deel boven het voordeurkozijn). De 

vloer is door de vloerbedekking slechts beperkt te 

inspecteren. De indruk is goed. De vloer in de slaapkamer 

rechts achter is niet geheel vlak en loopt iets af. 

0 0 

Zoldervloer 

 

NVT  



   

 
123456_BI Inspectielaan 1, Nergenshuizen - 18 - 
 bouwkundig inspectierapport  

D. Interieur | constructie, vloeren en wanden   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

04. Dragende 

binnenwanden, exclusief 

afwerkingen 

 

       

R Het is niet goed te beoordelen welke wanden dragend zijn. 

In de binnenmuren is horizontale en verticale 

scheurvorming ontstaan door spanning in het metselwerk, 

mogelijk veroorzaakt door verschillend werken van de 

verdiepingvloeren ten opzichte van de binnenmuren en 

het ontbreken van, of niet correct uitgevoerde, lateien. 

0 0 

05. Niet dragende 

binnenwanden, exclusief 

afwerkingen 

 

     
 

       

R In de binnenmuren is horizontale en verticale 

scheurvorming ontstaan door spanning in het metselwerk, 

mogelijk veroorzaakt door verschillend werken van de 

verdiepingvloeren ten opzichte van de binnenmuren en 

het ontbreken van, of niet correct uitgevoerde, lateien. 

(Boven de deurkoijnen gaat de scheurorming van de hoek 

verticaal naar boven. Dit geeft aan dat vrijwel zeker geen 

lateien zijn toegepast.)  De scheuren zijn door en door, aan 

beide zijden van de wanden zichtbaar. In de slaapkamer 

rechts van de badkamer is vochtdoorslag door lekkage 

vanuit de badkamer waargenomen. 

0 0 

06. Draagconstructies 

 

       

NTI  0 0 

07. Overige 

 

  0 0 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 
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D. Interieur | constructie, vloeren en wanden   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

Toelichting interieur | constructie, vloeren en wanden:   

   

Totaal kosten interieur | constructie, vloeren en wanden 0 0 
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E. Interieur | afwerking en inrichting   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Trappen 

 

G  0 0 

02. Kozijnen/deuren 

 

       

G Hout. Enkele binnendeuren zijn scheluw en sluiten niet 

helemaal goed. 

150 0 

Hang- en sluitwerk 

 

R Plaatselijk moet het hang-en sluitwerk worden afgesteld. 

03. Plafonds 

 

     
 

       

G In de badkamer is rond de ventilatiekoker een vochtplek 

waargenomen, waarschijnlijk ontstaan door condens in de 

enkelwandige afvoerbuis. In de woonkamer is de 

onderzijde van de vloer niet geheel vlak afgewerkt. 

0 0 
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E. Interieur | afwerking en inrichting   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

04. Wandafwerking 

 

       

G In de woning is op meerdere plaatsen onthecht stucwerk 

waargenomen. Ter plaatse van de doorvoering van de 

bediening van de screens zijn de gaten op ondeskundige 

wijze geboord. 

0 0 

Aftimmeringen 

 

G  

Wandafwerkingen zoals behang en lambriseringen kunnen 

verborgen gebreken verbergen zoals scheurvorming en 

vocht. Bij verwijdering kan een (gedeelte) van de stuclagen 

worden beschadigd. Bij vervanging dient hier rekening mee 

gehouden worden. 

05. Binnen schilderwerk 

 

M  0 0 

Bij het binnen schilderwerk worden, tenzij anders 

aangegeven, geen kosten meegenomen. 

06. Vloerafwerkingen 

 

NTI  0 0 

Hieronder vallen alleen “vaste” afwerkingen zoals bijv. 

plavuizen en grindvloeren. Overige vloerbedekkingen zoals 

tapijt, laminaat, parket etc. vallen hier niet onder. Er dient 

bij vervanging rekening gehouden te worden met mogelijke 

gebreken aan de onderliggende dekvloer. 
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E. Interieur | afwerking en inrichting   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

07. Tegelwerken 

 

     
 

     
 

       

R In de badkamer is scheurvorming zichtbaar. (Niet begroot). 

Op meerdere plaatsen is het tegelwerk los van de 

ondergrond of heeft het geen goede hechting meer. Het 

kitwerk moet worden vernieuwd. De douchehoek moet 

worden vernieuwd, ook achter de rozetten van de kraan. 

(Niet begroot). Opmerking: in de voorraadkast is de 

tegelvloer niet door gelegd. In de tweede badkamer moet 

het kitwerk worden vervangen. 

600 0 

Tegelwerk wordt plaatselijk gecontroleerd op onthechting 

van de ondergrond. Voegen dienen hun functie nog te 

waarborgen zoals waterdichtheid. Vervuiling van voegen 

kan in het algemeen duiden op een matige kwaliteit van 

voegen.  

08. Keukeninrichting 

 

       

R Het kitwerk langs het blad moet vervangen worden. 100 0 

Inbouwapparatuur wordt, tenzij anders aangegeven, 

standaard niet op werking getest. Of de aansluitingen van 

de apparatuur op deskundige wijze zijn uitgevoerd kan in 

de meeste gevallen niet visueel worden gecontroleerd.  

09. Sanitair 

 

R  0 0 

10. Open haard 

 

       

NVT In de woonkamer staat een kachel. Deze valt onder de 

roerende goederen en is derhalve niet beoordeeld. 

0 0 
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E. Interieur | afwerking en inrichting   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

11. Overige 

 

  0 0 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting interieur | afwerking en inrichting:   

   

Totaal kosten interieur| afwerking en inrichting 850 0 
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F. Installaties   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Water:   0 0 

Warmwatertoestel(len) 

 

M Warm water wordt geregeld via de combi- ketel. 

Waterleidingen 

 

G Koper, voor zover te beoordelen. 

Afvoerleidingen 

 

NTI-G Kunststof, voor zover waargenomen. 

Riolering 

 

NTI-G Kunststof, voor zover waargenomen. Tijdens de inspectie 

geen stankoverlast en proefondervindelijk geen 

verstoppingen waargenomen. 

Buitenriolering is in de meeste gevallen niet te inspecteren. 

Verzakkingen van grond en/of bestratingen en geen goede 

doorstroming duiden meestal op gebreken. Riolering in de 

kruipruimte dient gebeugeld te zijn aan de constructie. 
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F. Installaties   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

02. Verwarming:   7.500 0 

CV-ketel 

 

     
 

       

M Combi-ketel. Gezien het bouwjaar, 1995, rekening houden 

met vervanging. De ketel in de garage lijkt nieuwer, maar 

gezien de onderhoudsstickers is deze ouder dan zeventien 

jaar. Rekening houden met vervanging. 

Luchttoevoer 

 

G  

Leidingen 

 

     
 

     
 

       

M Op meerdere plaatsen zijn gecorrodeerde koppelingen 

aangetroffen (duidt op lekkage). Het verdeelblok in de kast 

is dermate aangetast dat deze vervangen moet  worden. 

Een deel van de woning is voorzien van vloerverwarming. 

Door het beperkte aantal groepen, moet de lengte buis per 

groep vrij groot zijn. De unit is verouderd. Het is niet te 

beoordelen of de buis diffuusdicht is. (Geen kosten 

gerekend voor vervanging van de vloerverwarmingsbuis). 

Opmerking: Een groot deel van de buizen hangt 

(ongeïsoleerd) onder de vloer, waardoor veel warmte 

verloren gaat. In combinatie met de 

herstelwerkzaamheden die er aan zitten te komen, 

adviseren wij nieuwe leidingen naar de radiatoren in de 

dekvloer te frezen en de bestaande leidingen te laten 

vervallen. (Stelpost opgenomen). De indruk bestaat dat in 

de badkamer boven vloerverwarming is aangebracht. 
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F. Installaties   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

Radiatoren/kranen 

 

G  

Levensduur van de CV ketel is afhankelijk van het gebruik 

en het gepleegde onderhoud. Globaal kan hierbij 15 jaar 

worden aangehouden. Een oudere CV ketel hoeft nog niet  

in aanmerking te komen voor vervanging, echter het 

rendement kan sterk verminderen. Druk en installatie van 

de ketel met het leidingwerk worden tijdens de inspectie 

beoordeeld. 

03. Gas:   0 0 

Leidingen in kruipruimte 

 

NTI-G  

Overige 

 

NTI-G  

04. Elektra:   0 0 

Groepenkast 

 

G 10 groepen, 1 krachtgroep. 

Aardlekschakelaar 

 

G 3 stuks. De aardlekschakelaars zijn niet getest. 

Aarding 

 

G Badkamer en groepenkast zijn zichtbaar geaard. De 

aarding is niet doorgemeten. 

Leidingen 

 

NTI-G  

Bedrading 

 

NTI-G  

Schakelmateriaal 

 

G  

Bij het huidige aanbod van apparatuur in een woning zijn 

er minimaal 4 maar bij voorkeur 8 groepen aan te bevelen. 

Elke 4 groepen en een meerfasen groep moeten voorzien 

zijn van een aardlekschakelaar. Deze wordt niet getest 

tijdens een keuring. Bedrading kan nog zijn uitgevoerd met 

een jute omkleding en/ of metalen leidingen (meestal van 

voor 1960).  In deze gevallen wordt geadviseerd dit te 

vervangen. De groepenkast dient geaard te zijn (deze 

wordt niet doorgemeten) en in de natte cellen moeten de 

metalen onderdelen zichtbaar geaard worden zoals 

kranen, putten, leidingen etc. 
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F. Installaties   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

05. Mechanische ventilatie 

 

NVT In de badkamer op de begane grond is lokale mechanische 

ventilatie aanwezig. 

0 0 

06. Overige 

 

  0 0 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting installaties:   

   

Totaal kosten installaties 7500 0 
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G. Bijgebouwen   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Bijgebouw 1 

 

     
 

     
 

       

G Garage. In de gevels is, zowel in het binnenspouwblad als 

het buitenspouwblad, scheurvorming ontstaan door het 

ontbreken van dilataties en spanning vanuit de 

dakconstructie. (Niet begroot). De houten kozijnen moeten 

gelijk met de woning worden vervangen. De dakbedekking 

is waarschijnlijk net zo oud als van de woning. Ook hier 

rekening houden met vervanging. 

6500 0 

02. Bijgebouw 2 

 

NVT  0 0 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting bijgebouwen:   

Opmerking: de bestrating rondom de woning verzakt, waarschijnlijk als gevolg van inklinking van 

de bodem. Rekening houden met herstraten.  

  

Totaal kosten bijgebouwen 6500 0 
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H. Isolatie en overige (energie)besparende maatregelen   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Ventilatie 

 

 Ventilatie is mogelijk via de draaiende delen, roosters, 

lokale mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie. 

0 0 

In elk huis dienen er ventilatiemogelijkheden te zijn 

aangebracht om een goed binnenmilieu te waarborgen. Dit 

kan door mechanische ventilatie, door middel van 

draaiende delen en/of roosters. Kanalen en roosters dienen 

periodiek te worden schoongemaakt. 

02. Warmte-isolatie 

 

 Isolerende beglazing, vloerisolatie. Gezien het bouwjaar en 

het toegekende energielabel, mag worden aangenomen 

dat dak en gevels ook zijn geïsoleerd. 

0 0 

Isolatie dient deugdelijk en met aandacht voor de 

bouwfysische aspecten te zijn aangebracht. Vaak is het niet 

mogelijk om  zonder destructief onderzoek om visueel te 

inspecteren of en op welke wijze er isolatie is aangebracht. 

Er zijn diverse mogelijkheden om subsidie aan te vragen 

ten behoeve van het aanbrengen van warmte isolatie. De 

lokale overheid kan hierover informatie verschaffen. 

03. Tochtwering 

 

 Matig. 0 0 

Bij draaiende delen, kruipluiken en meterkastdoorvoeren 

dienen goede kierdichtingen aanwezig te zijn. Rubberen 

tochtwering en schuimrubber worden na verloop van tijd 

minder flexibel en verliezen hun werking. 

04. Zonneboiler inclusief 

collector 

 

NVT  0 0 

05. Douchewarmte-

wisselaar 

 

NVT  0 0 

06. Elektrische installatie 

PV-cellen 

 

NVT  0 0 

07. Warmtepomp 

 

NVT  0 0 

08. Luchtwarmtepomp 

 

NVT  0 0 

09. Overige 

 

  0 0 
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H. Isolatie en overige (energie)besparende maatregelen   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting isolatie en overige (energie)besparende maatregelen:   

   

Totaal kosten isolatie en overige (energie)besparende maatregelen 0 0 
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I. Duurzaamheid en milieu   

Onderdeel Wrd Constateringen Kosten 

kort 

Kosten 

lang 

01. Benutting duurzame 

energiebronnen 

 

NVT  0 0 

02. Geschiktheid installatie 

voor overstap naar 

duurzame energie  

 

NVT  0 0 

Sommige, moderne, installaties zijn al geschikt om 

aangepast te worden voor duurzame energie (bronnen). 

Geadviseerd wordt om hiervoor een specialist in te 

schakelen. 

03. Milieu 

 

 
 

 In de woning zijn geen bij ons bekende milieubelastende 

materialen aangetroffen. 

0 0 

Vaststelling van milieubelastende materialen (zoals asbest 

en teerhoudende  producten) zal alleen met zekerheid 

kunnen worden vastgesteld met nader laboratorium 

onderzoek. Het is in de meeste gevallen aannemelijk dat er 

in huizen van voor 1990 nog (verborgen) asbesthoudende 

materialen aanwezig zijn. 

04. Energielabel 

 

 
 

 B (Info Funda). 0 0 

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van 

de woning en is bedoeld om energiebesparende 

maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor 

woningen loopt van G (zeer onzuinig) tot A (zeer 

energiezuinig) en is 10 jaar geldig. Het energielabel dient 

door gecertificeerde bedrijven te worden opgesteld. 

05. Overige 

 

  0 0 

G = Goed     R = Redelijk     M = Matig     S = Slecht    NTI = Niet te inspecteren 

NO = Nader onderzoek     OMR = Onderdeel mogelijk met risico     NVT = niet van toepassing 

Toelichting duurzaamheid en milieu:   

   

Totaal kosten duurzaamheid en milieu 0 0 
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Naschrift 

Dit rapport heeft een informatief karakter. Hoewel het met de meest mogelijke zorg is samengesteld dient het niet te 

worden gezien als een opleveringsverslag zoals bij een nieuwe woning. 

 

Een totaalbeeld dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt, kan pas worden verkregen nadat alle, in de rapportage 

als niet te inspecteren onderdelen (NTI) kunnen worden beoordeeld en eventuele nader (specialistische) onderzoeken 

(NO) worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecontroleerd: C. Ontroleur 


