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Overzicht
Onderwerp Resultaat
1 Informatie & opmerkingen Goed
2 Algemene opmerkingen van de inspecteur Goed
3 Informatie van verkoper of eigenaar Goed

3.1 Gebreken & overige meldingen Goed
3.3 Riolering en afvoeren Goed
3.4 Installaties & Apparaten Goed

5 Kap/dak constructie van de woning Matig
5.1 Kap/dak constructie Goed
5.2 Opmerkingen/gebreken kapconstructie Slecht

6 Dakbeschot/dakelementen Matig
6.1 Gebreken/opmerkingen dakbeschot Matig

7 Dakkapel Voldoende
7.1 Kozijn dakkapel Goed
7.2 Beglazing van dakkapel Goed
7.3 Dakaansluiting dakkapel onder het kozijn Matig
7.4 Zijwangen dakkapel Goed
7.5 Dakaansluiting van dakkapel zijwangen Goed
7.7 Overstek van dakkapel Goed
7.8 Dakbedekking van dakkapel Matig
7.10 Overige opmerkingen dakkapel Goed

8 Dakraam en/of lichtkoepel Goed
8.1 Constructie rond dakraam Goed
8.2 Aansluitingen dakraam <> dak Goed
8.3 Overige opmerkingen dakraam Goed

9 Trappen in de woning Voldoende
9.1 Trap stabiliteit Goed
9.2 Trap opstap/optrede Goed
9.3 Trap aantrede Goed
9.4 Trapleuning Matig
9.5 Trap hekwerken/ balustrades Matig

10 Vloeren, wanden en plafonds Voldoende
10.1 Vloeren in de woning Voldoende
10.2 Wanden in de woning Matig
10.3 Plafonds in de woning Goed

11 Schilderwerk in de woning Voldoende
11.1 Binnenkozijnen & deuren Goed
11.2 Buitenkozijnen aan binnenzijde Matig
11.3 Plafond schilder en sauswerk Matig

12 Binnenkozijnen & deuren Voldoende
12.1 Hang & sluitwerk Voldoende
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12.2 Opmerkingen binnenkozijnen & deuren Goed
13 Keuken & Sanitaire groepen Voldoende

13.1 Badkamer Voldoende
Badkamer samenvatting Voldoende

Vochtmeting badkamer Goed
Kitwerk badkamer Slecht
Voegwerk badkamer Slecht
Tegelwerk badkamer Matig
Opmerkingen ventilatie badkamer Goed
Overige opmerkingen badkamer Goed
Wand schilder en sauswerk Goed

13.2 Toilet Goed
Voorzieningen in toilet Goed
Tegel, kit en voegwerk Goed
Gebreken toilet & voorzieningen Goed

13.3 Keuken Goed
Algehele indruk keuken Voldoende
Installatie/water keuken Goed
Keukenmeubel/kast Goed
Keukenapparatuur Goed

13.4 Overige ruimtes sanitair Matig
14 Installaties, gas, water en electra Goed

14.1 Elektra installatie Voldoende
Bedrading Matig
Groepen en meterkast Voldoende
Aantal groepen Goed
Hoofdschakelaar Goed
Aardlekschakelaar Goed
Schakelaars, wandcontactdozen & vaste lichtpunten Matig
Randaarde op wandcontactdozen Goed

14.2 Watersysteem Goed
Gebreken en/of opmerkingen watersysteem Matig

14.3 Gasinstallatie Goed
14.7 Verwarming Goed

Opmerkingen CV ketel Goed
15 Ventilatie in de woning Goed

15.1 Installatie & ventielen Matig
16 Brandveiligheid in de woning Goed

16.3 Brandmelders Goed
17 Kruipruimte

17.1 Toegankelijkheid kruipruimte Goed
17.2 Algemeen kruipruimte Matig
17.3 Vloerisolatie bij houten vloer
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17.4 Vloerbalken en vloerbeschot
17.5 Vloerbalken (houtrot)
17.6 Onderslagbalk
17.7 Vloerconstructie
17.8 Klimaat en ventilatie kruipruimte

18 Riolering in woning/kruipruimte Goed
20 Fundering van de woning Goed

20.1 Gebreken aan de fundering Goed
22 Optrekkend vocht
24 Daken Voldoende

24.1 Dakvlak doorzadeling Goed
24.2 Knik in dakvlak aan onderzijde
24.3 Horizontale uitlijning noklijn
24.4 Pannendak Voldoende

Algehele conditie van de pannen Voldoende
Pannen Voldoende
Nokpannen Matig
Overige opmerkingen dak Goed

25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren Goed
25.1 Schoorsteen Goed
25.2 Beton afdekplaat op schoorsteen Goed
25.3 Overige gebreken schoorsteen Goed

26 Overige dak en/of gevel doorvoeren Goed
27 Goten Goed

27.1 Zinken goot Goed
28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de woning Goed

28.1 Overstekken Goed
29 Afwatering en hemelwaterafvoeren Matig

29.1 Opmerkingen of gebreken HWA Matig
31 Gevels Goed

31.1 Uitlijning van de woning Goed
31.4 Zetting en scheurvorming (metselwerk) Matig
31.7 Overige gebreken gevels Goed
31.8 Lateien of rollaag boven gevelopeningen Matig
31.9 Trasraam Slecht

34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning Matig
34.1 Hang- en sluitwerk kozijnen Matig
34.2 Houtrot kozijnen
34.4 Kozijnbevestiging Goed
34.5 Kozijnrubbers Matig
34.6 Kozijn vervuiling Matig
34.8 Beglazing Slecht
34.9 Overige gebreken kozijnen Matig
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34.10 Raamdorpels Voldoende
Raamdorpelstenen (keramisch) Matig
Natuursteen en/of beton raamdorpels Goed

35 Schilderwerk buiten de woning Voldoende
39 Garagedeur Goed
41 Buiten de woning (tuin e.d) Matig

41.1 Algeheel onderhoud buiten de woning Slecht
41.3 Metselwerk buiten de woning Matig
41.4 Trappen buiten de woning Matig
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Kosten
Onderwerp Kosten binnen 1

jaar
Kosten binnen 5

jaar
Verbeter
kosten

1 Informatie & opmerkingen €0 €0 €0
2 Algemene opmerkingen van de inspecteur €0 €0 €0
3 Informatie van verkoper of eigenaar €0 €0 €0
5 Kap/dak constructie van de woning €240 €0 €0
6 Dakbeschot/dakelementen €0 €0 €0
7 Dakkapel €45 €0 €0
8 Dakraam en/of lichtkoepel €0 €0 €0
9 Trappen in de woning €45 €0 €0
10 Vloeren, wanden en plafonds €0 €105 €0
11 Schilderwerk in de woning €0 €0 €0
12 Binnenkozijnen & deuren €0 €72 €0
13 Keuken & Sanitaire groepen €0 €276 €0
14 Installaties, gas, water en electra €310 €85 €45
15 Ventilatie in de woning €0 €0 €0
16 Brandveiligheid in de woning €0 €0 €0
17 Kruipruimte €0 €55 €0
18 Riolering in woning/kruipruimte €0 €0 €0
20 Fundering van de woning €0 €0 €0
22 Optrekkend vocht €0 €0 €0
24 Daken €180 €0 €0
25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren €0 €0 €0
26 Overige dak en/of gevel doorvoeren €0 €0 €0
27 Goten €0 €0 €0
28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de
woning €0 €0 €0

29 Afwatering en hemelwaterafvoeren €0 €110 €0
31 Gevels €0 €1.525 €0
34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning €480 €425 €0
35 Schilderwerk buiten de woning €0 €0 €0
39 Garagedeur €0 €0 €0
41 Buiten de woning (tuin e.d) €85 €85 €0
TotaalTotaal €1.385€1.385 €2.738€2.738 €45€45
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Rapportage
1 Informatie & opmerkingen1 Informatie & opmerkingen Goed

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft een programma van eisen opgesteld waar de rapportage van
een bouwtechnische keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan moet voldoen. Deze rapportage
is geschikt voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en wordt geaccepteerd door alle geldverstrekkers in
Nederland.

Tijdens de inspectie zijn de weersomstandigheden redelijk, er was bewolking en het daglicht was niet optimaal.
Er zijn echter geen belemmeringen of verhinderingen geweest (mits dit specifek is benoemd) om de inspectie
volledig uit te voeren. Wel kan het zo zijn dat door lichtval en schaduw bepaalde verkleuringen onvoldoende
zichtbaar zijn geweest.

De bouwperiode van deze woning ligt tussen 1995 en 2010. Hiermee is dit dan ook een actuele woning welke is
gebouwd volgens de toen geldende wet en regelgeving (bouwbesluit). Deze inspectie houdt rekening met de
bouwperiode, een woning van deze periode kan immers niet voldoen aan een bouwbesluit van 10 jaar later.

De geïnspecteerde woning betreft een hoekwoning, aangrenzende woningen zijn niet geïnspecteerd en vallen
buiten de scope van deze inspectie. De inspectie betreft een momentopname, door invloeden of de tand des
tijds kunnen de woningeigenschappen wijzigen, gebreken ontstaan, toenemen of wijzigingen aan het gebouw
worden toegepast. 

De keuring heeft tot doel om u inzicht te geven in de bouwkundige staat van de woning. De keuring vormt een
momentopname. Dit betekent dat bijvoorbeeld de weersgesteldheid daarop van invloed kan zijn. Zo kunnen
lekkages na een droge periode niet of minder gemakkelijk worden opgespoord. De inspectie is een visuele
momentopname. Niet alle onderdelen van de woning zijn altijd (geheel) zichtbaar geweest tijdens de inspectie
(bijvoorbeeld een ingemetselde balkkop). Het uitvoeren van specialistisch onderzoek, hak- en breekwerk of het
maken van constructieberekeningen maken geen onderdeel uit van deze keuring.

Alle genoemde kosten in dit rapport zijn geen offerte voor eventuele uitvoering.
De kosten zijn berekend op basis van landelijke gemiddelde. 
Indien u werkzaamheden wilt laten uitvoeren dient u altijd door het bedrijf waaraan u de werkzaamheden
wilt uitbesteden, een gespecifceerde offerte te laten maken.
Offerte bedragen kunnen afwijken van de in deze rapportage berekende kosten.
De berekende bedragen zijn exclusief bereikbaarheidskosten, zoals steigers en hoogwerkers.
De berekende kosten zijn exclusief eventuele offerte kosten, kosten van voorbereiding, werkplek inrichting
en eventuele veiligheids voorzieningen.

2 Algemene opmerkingen van de inspecteur2 Algemene opmerkingen van de inspecteur Goed

Dit is een demo keuring en niet gebaseerd op de werkelijke situatie bij deze woning!
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3 Informatie van verkoper of eigenaar3 Informatie van verkoper of eigenaar Goed

Voorafgaand of tijdens de inspectie hebben we over de hiernavolgende, voor deze woning relevante,
onderwerpen vragen kunnen stellen aan de eigenaar/gebruiker van de woning. Indien ook de opdrachtgever of
diens aankopende makelaar aanwezig zijn geweest tijdens de bouwtechnische keuring wordt hiervan niet
specifek melding gedaan.

3.1 Gebreken & overige meldingen3.1 Gebreken & overige meldingen Goed

Aan de aanwezige eigenaar of diens vertegenwoordiger is gevraagd of er niet zichtbare gebreken of andere
zaken bekend of belangrijk genoeg zijn om te vermelden ten behoeve van een nieuwe eigenaar. Hierop zijn
geen bijzonderheden of opmerkingen gemaakt die gemeld dienen te worden.

3.3 Riolering en afvoeren3.3 Riolering en afvoeren Goed

De woning is aangesloten op het hoofdriool. De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd,
ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen en afvoeren in en
buiten de woning. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te
voeren. Al het afvalwater wordt via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd en daar
gezuiverd

De afvoeren en riolering functioneren volgens de ter plaatste verkregen informatie prima.

3.4 Installaties & Apparaten3.4 Installaties & Apparaten Goed

Er is ter plaatste gevraagd of de aanwezige installaties en apparaten goed functioneren en/of dat gebreken
bekend zijn aan de technische installaties. Door de aanwezigen zijn hierop de volgende bijzonderheden
gemeld: De ven van de MV maakt een hinderlijk geluid.. Indien van toepassing is bij het betreffende element
een maatregel opgenomen.

Er is ter plaatste gevraagd of er gebreken bekend zijn aan de keuken apparatuur en of alle apparaten en
voorzieningen in de keuken voldoende en goed kunnen functioneren. Door de aanwezigen zijn hierop geen
gebreken of bijzonderheden gemeld!

5 Kap/dak constructie van de woning5 Kap/dak constructie van de woning Matig

De dakconstructie is van binnenuit deels zichtbaar. Het geheel is voor zover als mogelijk op deugdelijkheid en
constructieve veiligheid gecontroleerd.

5.1 Kap/dak constructie5.1 Kap/dak constructie Goed

Het is aannemelijk dat er wijzigingen zijn aangebracht aan de constructie, de zichtbare delen zijn aangepast.

De wijzigingen aan de constructie is professioneel uitgevoerd. Hierdoor kan de constructie als deugdelijk
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worden beschouwd.

5.2 Opmerkingen/gebreken kapconstructie5.2 Opmerkingen/gebreken kapconstructie Slecht

In de kapconstructie zijn sporen aangetroffen van een actieve houtworm. Houtworm kan de balken verder
aantasten en op enig moment zelfs de constructie verzwakken. Behandeling is eenvoudig mogelijk door
zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder. Om verder uitbreiding tegen te gaan adviseren wij om op korte
termijn de benodigde actie te ondernemen. Laat u ook verder informeren over de mogelijkheden om
houtwormen (preventief) te bestrijden en te voorkomen.

Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere
mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet worden uitgesloten dat andere houtaantastende insecten
(zoals bijvoorbeeld een boktor) ook aanwezig zijn, deze zijn minder goed waarneembaar.
Indien volledige zekerheid is gewenst kan worden overwogen om een deskundige bestrijder te betrekken
voor een volledige inventarisatie.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Er zijn actieve lekkagesporen, waarschijnlijk hebben we hier te maken met een gebrek op het dak. Dit zal dan bij
het betreffende onderwerp nader zijn gespecifceerd.

6 Dakbeschot/dakelementen6 Dakbeschot/dakelementen Matig

6.1 Gebreken/opmerkingen dakbeschot6.1 Gebreken/opmerkingen dakbeschot Matig

Het planken dakbeschot is deels niet meer met elkaar verbonden, door werking van de materialen is de mes &
groef van de houten planken uit elkaar 'gewerkt'. Op zich is dit geen groot probleem maar kan in combinatie
met andere bevindingen een doorzadeling (doorzakken) van het dakvlak tussen de balken veroorzaken.

Indien het aanbrengen van een afwerking wordt overwogen adviseren wij om deze afwerking op raggels te
plaatsen. 
Monteer de raggels horizontaal op het verticale dakbeschot, zo voorkomt u dat het dakbeschot verder uit
elkaar 'werkt' en wordt enig verband gebracht tussen de materialen.

7 Dakkapel7 Dakkapel Voldoende

7.1 Kozijn dakkapel7.1 Kozijn dakkapel Goed

De dakkapel is voorzien van een houten kozijn. Onderhoud aan alle soorten kozijnen is belangrijk, dit verlengt
de levensduur van het materiaal. Het schilderwerk wat eventueel uitgevoerd moet worden is opgenomen in het
hoofdstuk schilderwerk buiten de woning elders in deze rapportage. 

Controleer jaarlijks uw houtwerk op gebreken, openstaande verbindingen, houtrot en dergelijke.

Het houten kozijn is op houtrot gecontroleerd, dit is niet opgemerkt.

Houtrot kan zichtbaar worden indien verkagen worden verwijderd. 
Ook kan houtrot in het verleden reeds zijn gerepareerd of zelfs bewust deskundig verborgen.

€240 €0 €0



09-05-19 09'04Keuring | Rapportage

Pagina 10 van 37https://mijnwoning.nl/woningen/2985XJ-71/keuringen/153?tab=rapportage

7.2 Beglazing van dakkapel7.2 Beglazing van dakkapel Goed

In de dakkapel is geïsoleerde beglazing aanwezig.

De geïsoleerde beglazing van de dakkapel is op gebreken gecontroleerd, deze zijn niet opgemerkt.

7.3 Dakaansluiting dakkapel onder het kozijn7.3 Dakaansluiting dakkapel onder het kozijn Matig

De dakaansluiting (lood of loodvervanger) onder het kozijn met de aansluiting van het pannendak is
gecontroleerd op gebreken, er zijn wat scheurtjes opgemerkt in het gebruikte materiaal van deze aansluiting
en/of afdichting. Deze scheurtjes zijn te herstellen, waarna het materiaal weer meerdere jaren als bedoeld kan
functioneren.

Deze reparatie kan eenvoudig door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. Bij elke bouwmarkt zijn
reparatiesets te koop om dit te repareren, diverse (plak)band, bitumen plakmateriaal worden aangeboden.
Bij gebreken aan deze afdichting en/of aansluiting is het risico op inwateren (en lekkage) aanwezig. Let op
dat gebreken op korte termijn worden hersteld.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

7.4 Zijwangen dakkapel7.4 Zijwangen dakkapel Goed

De zijwangen van de dakkapel zijn van geschilderd houtwerk, met name langs de gezaagde kant (onderzijde)
van dit houtwerk is een hoger risico op houtrot. Deze kopse kant wordt meestal niet geschilderd maar is wel
het meest kwetsbaar omdat regenwater hier als druppels aan blijven hangen en capillair omhoog trekken.

Aan de zijwangen van de dakkapel zijn geen gebreken opgemerkt.

€45 €0 €0
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7.5 Dakaansluiting van dakkapel zijwangen7.5 Dakaansluiting van dakkapel zijwangen Goed

De aansluiting en/of afdichting aan de zijkanten van de dakapel met de aansluiting van het pannendak zijn
gecontroleerd op gebreken, deze zijn niet opgemerkt. De aansluiting en/of afdichting (lood of loodvervanger)
verkeert in een goede conditie.

7.7 Overstek van dakkapel7.7 Overstek van dakkapel Goed

De overstek van de dakkapel is voorzien van geschilderd houtwerk, met name langs de gezaagde kopse kanten
is een hoger risico op houtrot. Dit zien we vaak terug bij dergelijke constructies, hier is extra op gelet.

Aan het overstek van de dakkapel zijn geen gebreken opgemerkt.

7.8 Dakbedekking van dakkapel7.8 Dakbedekking van dakkapel Matig

Het dakje van de dakkapel is voorzien van een bitumen dakbedekking. 

Maak het dak tweemaal per jaar schoon.
Een bitumen dakbedekking kan 20 tot 40 jaar mee gaan.
Loop nooit op het dak bij hoge of lage temperaturen.

In de bitumen dakbedekking is craquelé aanwezig zijn. Craquelé, of lichte scheurvorming, ontstaat door
verwering van de bitumen dakbedekking onder invloed van Uv-straling en vocht. Uv-straling met
temperatuurbelasting veroorzaakt een ontbinding van het bitumineuze materiaal, waardoor de plastische (vorm
bare) stoffen uittreden. Daardoor ontstaan haarscheuren en een verharding van de bovenlaag. Hierdoor kan het
bitumen de bewegingen van de ondergrond niet meer volgen en barst vervolgens. Met de beoordeling van de
bitumen, en de te verwachte levensduur is met deze craquelé rekening gehouden.
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7.10 Overige opmerkingen dakkapel7.10 Overige opmerkingen dakkapel Goed

De dakkapel is op overige gebreken gecontroleerd zoals vervuiling, afwatering, hang & sluitwerk, kwaliteit van
alle eventuele bewegende onderdelen, de algehele technische conditie en de toepassingen en gebruik van
materialen. Hier zijn geen gebreken aan opgemerkt of opmerkingen te plaatsen.

8 Dakraam en/of lichtkoepel8 Dakraam en/of lichtkoepel Goed

In voorkomende gevallen kan het zijn dat onderstaand meerdere dakramen zijn samengevat in 1 conclusie, dit
wordt alleen gedaan indien dakramen een vergelijkbare technische conditie hebben.

8.1 Constructie rond dakraam8.1 Constructie rond dakraam Goed

Rond de dakopening is de (balken)constructie niet aangepast. De constructie is met deze dakopeningen dus
niet gewijzigd en voldoet!

8.2 Aansluitingen dakraam <> dak8.2 Aansluitingen dakraam <> dak Goed

De aansluitingen (lood of loodvervanger) rond de dakopeningen zijn gecontroleerd, hieraan zijn geen gebreken
opgemerkt. Het geheel verkeert in een prima conditie en kan zo blijven.

Controleer jaarlijks deze aansluitingen rond de dakopeningen, eventueel opgewaaid materiaal kan direct
worden gecorrigeerd.
Verwijder vuil en blad rond de dakopening om belemmeringen in de afwateringen te voorkomen.

8.3 Overige opmerkingen dakraam8.3 Overige opmerkingen dakraam Goed

Met betrekking tot het dakraam is kritisch gekeken naar eventuele gebreken. Denk hierbij aan lekke beglazing,
overige lekkage en/of gebreken aan het hang en sluitwerk. Er zijn geen bijzonderheden of gebreken opgemerkt.

9 Trappen in de woning9 Trappen in de woning Voldoende

9.1 Trap stabiliteit9.1 Trap stabiliteit Goed

De trap (trappen) in de woning verkeren in een voldoende conditie, zijn voldoende stabiel en veilig. Het geheel
kan als bedoeld prima functioneren.
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9.2 Trap opstap/optrede9.2 Trap opstap/optrede Goed

De optrede van de trap is goed en loopt uitstekend. 

De optrede (hoogte) van een trap bepaalt hoe gemakkelijk iedereen op en af de trap kan. 
De hoogte die overbrugd dient te worden is steeds een veelvoud van de optrede. 
Alle trappen dienen immers even hoog te zijn, dat wil zeggen voor een gemiddelde woning maximaal 18,5
centimeter.

9.3 Trap aantrede9.3 Trap aantrede Goed

De aantrede van de trap is goed en loopt uitstekend.

De aantrede (het tredevlak waar u op staat) van een trap bepaalt hoe gemakkelijk iedereen de trap op en
af kan. 
Voor gemiddelde woningen geldt een minimum van 23,0 cm. Deze minimummaten ondersteunen nog
steeds niet de volledige voet.

9.4 Trapleuning9.4 Trapleuning Matig

Er zijn gebreken aan de bevestiging van de trapleuning aan de muur. Dit dient te worden verbeterd door nieuwe
bevestigingsmaterialen aan te brengen. Hierna kan de leuning voor de bedoelde functionaliteit weer goed en
veilig functioneren.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

9.5 Trap hekwerken/ balustrades9.5 Trap hekwerken/ balustrades Matig

In dit geval is er wel een leuning aan de muur, er is geen hekwerk en de situatie wordt beoordeeld als veilig. Er
is geen actie noodzakelijk voor wat betreft de veiligheid. Wilt u alsnog een hekwerk aanbrengen laat u dan
adviseren door een deskundige.

10 Vloeren, wanden en plafonds10 Vloeren, wanden en plafonds Voldoende

€45 €0 €0
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10.1 Vloeren in de woning10.1 Vloeren in de woning Voldoende

In de woning zijn houten vloeren aanwezig. Houten vloeren kunnen geluidsoverlast veroorzaken naar andere
verdiepingen in de woning. Met het gebruik van de woning moet daarmee altijd rekening worden gehouden.
Houten vloeren zijn meer onderhevig aan onderhoud dan een betonnen vloer. Vooral houten begane grond
vloeren met een vochtige kruipruimte vormen een hoger risico, denk hierbij aan houtaantasters, houtrot in
balken of in vloerbeschot en dergelijke. Echter onder goede omstandigheden hoeft dat allemaal geen probleem
te zijn en is een houten vloer natuurlijk prima.

Vloeren kunnen aan de bovenzijde niet worden geïnspecteerd indien op de vloer een afwerking of bedekking
aanwezig is geweest ten tijde van de inspectie.

Een deel van het tegelwerk en/of plavuizen welke op de vloer zijn aangebracht ligt los of klinkt hol bij het
bekloppen van de tegels. De hechting met de ondergrond is onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de
onderliggende vloer ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Spanningen in vloeren kunnen
worden veroorzaakt door verzwakkingen of gebreken aan de vloerconstructie of door grote wijzigingen in het
klimaat van de woning (bijvoorbeeld als isolatie is aangebracht).

Bij steeds terugkerende gebreken of loskomend tegelwerk moet naar de constructie van de vloer nader
onderzoek uitgevoerd worden.
De huidige situatie kan gehandhaafd blijven, wij zien geen directe noodzaak om het tegelwerk te vervangen.

In de woning zijn betonnen vloeren aanwezig. De betonvloeren kunnen aan de bovenzijde niet worden
geïnspecteerd indien op de vloer een afwerking of bedekking aanwezig is geweest ten tijde van de inspectie.

Op de vloer is (deels) een tegelwerk of plavuizenvloer afwerking aanwezig. Onder kleden en aanwezig meubilair
is niet gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid van deze vloerafwerking.

10.2 Wanden in de woning10.2 Wanden in de woning Matig

Er zijn betonnen woningscheidende wanden/muren aanwezig.

In de woning zit op verschillende plaatsen in het totaal ongeveer 5 vierkante meter stucwerk los. Indien dit
stucwerk gaat worden hersteld kan meer stucwerk loskomen. Ook kan de hoeveelheid los stucwerk meer zijn
dan hier aangegeven indien minutieus de wanden worden afgeklopt. 

Het losse stucwerk kan worden verwijderd, hierna de wanden voorzien van een primer waarna nieuw
stucwerk aangebracht kan worden.
Verwijderen van los stucwerk is niet altijd noodzakelijk, alleen bij onderhoud aan de wanden wordt deze
onderhoudshandeling geadviseerd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten
€0 €105 €0
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Er zijn metselwerk of (ytong) blokken (woningscheidende) wanden/muren aanwezig.

10.3 Plafonds in de woning10.3 Plafonds in de woning Goed

Plafonds (deels of meerdere) in de woning zijn voorzien van stucwerk.

Aan de plafonds zijn geen gebreken opgemerkt.

Plafonds (deels of meerdere) zijn voorzien van een gestructureerde laag, dit spuitwerk heet 'Spack'. Repareer
eventuele beschadigingen met een geschikte muurvuller of spackspray voor een mooi resultaat.

Wilt u gaan repareren? Gewone muurvuller geeft een glad resultaat en valt daardoor vaak nog meer op. 
Zelf met een spons een structuur proberen na te maken, geeft uiteindelijk toch vaak niet het gewenste
resultaat.
Er zijn speciale producten op de markt om een spack plafond te repareren. Bij elke bouwmarkt verkrijgbaar
een Spack reparatie tube van Alabastine of vergelijkbaar product.

11 Schilderwerk in de woning11 Schilderwerk in de woning Voldoende

Goed binnenschilderwerk is mooi om naar te kijken, maar zorgt ook voor de nodige bescherming van uw
woning. Opmerkingen en aandachtspunten voor eventueel schilderwerk in de woning:

Goed dampdicht schilderwerk aan de binnenzijde van uw woning voorkomt dat waterdamp door het hout
wordt opgenomen.
De kwaliteit van het binnenschilderwerk is ook mede bepalend voor de levensduur van het houten
(buiten)kozijn of plaatmateriaal. 
Goed binnenschilderwerk is bescherming tegen slijtage (trappen).
Goed binnenschilderwerk is bescherming tegen vocht.
Goed binnenschilderwerk is bescherming tegen schimmels.

11.1 Binnenkozijnen & deuren11.1 Binnenkozijnen & deuren Goed

Al het schilderwerk in de woning is gezien en gecontroleerd. Hiermee wordt bedoeld alle kozijnen in de woning,
de binnendeuren, eventueel trap schilderwerk en al het overige schilderwerk. Dit schilderwerk verkeert
gemiddeld in een goede conditie. Er is geen onderhoudshandeling noodzakelijk op de korte of middellange
termijn. Eventuele persoonlijke smaken en kleurstellingen of combinaties zijn vanzelf in deze beoordeling
buiten beschouwing gelaten.

11.2 Buitenkozijnen aan binnenzijde11.2 Buitenkozijnen aan binnenzijde Matig

Het schilderwerk van de buitenkozijnen is aan de binnenzijde gezien en gecontroleerd. Dit schilderwerk
verkeert gemiddeld in een matige conditie. Er is geen onderhoudshandeling noodzakelijk, echter het
schilderwerk is wel een aandachtspunt voor de wat langere termijn. Eventuele persoonlijke smaken en
kleurstellingen of combinaties zijn vanzelf in deze beoordeling buiten beschouwing gelaten.
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11.3 Plafond schilder en sauswerk11.3 Plafond schilder en sauswerk Matig

Het schilder en sauswerk van alle plafonds in de woning is gezien en gecontroleerd. Dit schilder en
sauswerk verkeert gemiddeld in een matige conditie. Er is geen onderhoudshandeling noodzakelijk, echter het
schilderwerk is wel een aandachtspunt voor de wat langere termijn. Eventuele persoonlijke smaken en
kleurstellingen of combinaties zijn vanzelf in deze beoordeling buiten beschouwing gelaten.

12 Binnenkozijnen & deuren12 Binnenkozijnen & deuren Voldoende

12.1 Hang & sluitwerk12.1 Hang & sluitwerk Voldoende

Het hang & sluitwerk, openen en sluiten van de binnendeuren en binnenkozijnen is steekproefsgewijs op
gebreken gecontroleerd. Hierbij zijn een aantal kleine reparabele gebreken opgemerkt, het geheel kan verder
goed functioneren. Naast regulier onderhoud worden een aantal kleine werkzaamheden, verbeteringen of
reparaties geadviseerd.

Jaarlijks controleren en aandraaien van alle schroeven in de scharnieren, net zoals het aantikken van de
scharnierpennen wordt geadviseerd.
Voor een blijvend goed functioneren kunnen jaarlijks alle bewegende onderdelen (scharnieren en sluitwerk)
beperkt worden bespoten met een kruipolie (WD40).

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

12.2 Opmerkingen binnenkozijnen & deuren12.2 Opmerkingen binnenkozijnen & deuren Goed

Met betrekking tot de binnendeuren en binnenkozijnen zijn geen opmerkingen of bevindingen.

€0 €72 €0
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13 Keuken & Sanitaire groepen13 Keuken & Sanitaire groepen Voldoende

13.1 Badkamer13.1 Badkamer Voldoende

Badkamer samenvattingBadkamer samenvatting Voldoende

Vochtmeting badkamerVochtmeting badkamer Goed

De vochtmetingen geven geen aanleiding of indicatie voor een gebrek. De gemeten percentages zijn niet sterk
afwijkend van het gemiddelde, het geheel verkeert dus, voor wat betreft deze vochtmeting, in een goede
conditie. Een vocht of lekkage probleem is niet meetbaar of opgemerkt.

Kitwerk badkamerKitwerk badkamer Slecht

Het (overige) kitwerk in de badkamer is gecontroleerd op deugdelijkheid, hechting aan een basis en functie. In
dit geval zijn er gebreken opgemerkt en is de kwaliteit niet optimaal. U wordt geadviseerd om ongeveer 4
strekkende meter kitwerk op termijn te vervangen.

Het oude kitwerk moet vanzelf eerst worden verwijderd, de ondergrond goed reinigen waarna het nieuwe
kitwerk aangebracht kan worden en het geheel weer prima kan functioneren.
Er is uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 9,- per strekkende meter. Bij grotere/kleinere hoeveelheden
kitwerk kan de prijs per meter hoger/lager zijn.
Goed en mooi kitwerk is een vak apart! Krijgt u het zelf niet voor elkaar om net werk te leveren? Vraag dan
plaatselijk om advies of vraag een uitvoerende partij die u hiermee van dienst zou kunnen zijn.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten
€0 €36 €0
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Voegwerk badkamerVoegwerk badkamer Slecht

Meerder voegwerk in de badkamer verkeert in een niet al te beste conditie. Slechte voegen kunnen een oorzaak
worden dat vocht achter de tegels komt. Een langdurige vochtophoping achter het tegelwerk zorgt dat de
lijmen week worden en de tegels los komen te zitten. In dit geval moet 4 m2 voegwerk op termijn worden
hersteld.

Helaas is vervangen van voegwerk niet eenvoudig, de oude voegen zouden verwijderd moeten worden. Dit
geeft een risico op beschadigen van het tegelwerk. 
Ook kan worden overwogen om alleen de slechte plekken te voorzien van nieuw voegwerk. Nadeel hiervan
is een eventueel kleurverschil.
Onder termijn kosten is een bedrag opgenomen voor een herstelpoging (zonder garantie op succes).

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Tegelwerk badkamerTegelwerk badkamer Matig

Een deel van het tegelwerk welke op de wanden en/of vloeren zijn aangebracht ligt los of klinkt hol bij het
bekloppen van de tegels. De hechting met de ondergrond is onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de
onderliggende constructie ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Meest voorkomende
oorzaak van dergelijk los tegelwerk is een ondeskundige aanleg, en geen goede verlijming bij het aanbrengen
van het tegelwerk.

De huidige situatie kan gehandhaafd blijven, wij zien geen directe noodzaak om het tegelwerk te vervangen.

Opmerkingen ventilatie badkamerOpmerkingen ventilatie badkamer Goed

De ventilatie in de badkamer is goed geregeld, er zijn voldoende mogelijkheden om de waterdamp 'weg' te
ventileren. Door deze goede manier van ventileren zal er niet snel condensatie plaats vinden op materialen of
ondergronden waardoor bijvoorbeeld een schimmel wordt voorkomen. Het gedrag van de gebruiker is altijd een
belangrijk onderdeel van een goede ventilatie.

Overige opmerkingen badkamerOverige opmerkingen badkamer Goed

De badkamer en voorzieningen in de badkamer zijn op overige gebreken en functioneren gecontroleerd, deze
zijn niet opgemerkt.

Wand schilder en sauswerkWand schilder en sauswerk Goed

Het plafond (en eventueel wand) saus en/of schilderwerk verkeert in een goede conditie. Het geheel is prima
onderhouden, er zijn geen gebreken of opmerkingen.

€0 €180 €0
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13.2 Toilet13.2 Toilet Goed

Voorzieningen in toiletVoorzieningen in toilet Goed

Een hangend toilet is aanwezig. Controleer de bevestiging van de pot aan de wand en check regelmatig rond en
onder de pot op lekkages. Lekkages kunnen optreden bij de aansluiting op de riolering of bij de
wateraansluiting.

In het toilet is een wasbak aanwezig, deze is voorzien van een kraan en aangesloten op de afvoer.

Tegel, kit en voegwerkTegel, kit en voegwerk Goed

Het tegelwerk is beklopt en gecontroleerd of de bevestiging goed is, ook het voeg- en kitwerk is gecontroleerd.
Hieraan zijn geen gebreken opgemerkt, het geheel verkeert technisch in een prima conditie.

Gebreken toilet & voorzieningenGebreken toilet & voorzieningen Goed

Alle voorzieningen en elementen in het toilet zijn gecontroleerd, hieraan zijn geen gebreken opgemerkt. Het
geheel verkeert in een goede conditie en kan prima functioneren.

13.3 Keuken13.3 Keuken Goed

Algehele indruk keukenAlgehele indruk keuken Voldoende

De gehele keuken is redelijk goed onderhouden, alles lijkt te functioneren. Hier is normaal mee omgegaan, de
keuken kan gehandhaafd blijven.

Installatie/water keukenInstallatie/water keuken Goed

Aan de installaties in de keuken, voor zover deze aanwezig, zijn geen gebreken. De kraan, afvoer,
watercapaciteit en dergelijke functioneren prima, er zijn geen opmerkingen.
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Keukenmeubel/kastKeukenmeubel/kast Goed

De keukenkasten, deuren, lades en overige (vaste) keukenmeubel onderdelen zijn allemaal gecontroleerd op de
aanwezigheid van alle onderdelen en op functionaliteit. Alles zoals omschreven lijkt voldoende te kunnen
functioneren. In de praktijk en bij dagelijks gebruik kan altijd blijken dat het één of andere onderdeel toch niet
werkt zoals verwacht of in mindere mate.

KeukenapparatuurKeukenapparatuur Goed

De keukenapparatuur is allemaal globaal gecontroleerd op de aanwezigheid van alle onderdelen en op
functionaliteit. Alle apparaten lijken voldoende te kunnen functioneren. In de praktijk en bij dagelijks gebruik
kan altijd blijken dat het één of andere apparaat toch niet werkt zoals verwacht of in mindere mate.

13.4 Overige ruimtes sanitair13.4 Overige ruimtes sanitair Matig

De wasbak(ken) in de overige ruimte(s) zijn op overige gebreken en functioneren gecontroleerd, hierbij is
opgemerkt dat de kraan niet goed functioneert. Wij gaan ervan uit dat deze nog kan worden gerepareerd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

14 Installaties, gas, water en electra14 Installaties, gas, water en electra Goed

14.1 Elektra installatie14.1 Elektra installatie Voldoende

Elektra installaties behoren niet tot het bouwkundige deel, in verband met het belang in relatie tot het geheel
van het object is een visuele beoordeling toch meegenomen in deze rapportage. De installatie is op basis van
steekproeven gecontroleerd en zeker niet uitvoerig doorgemeten. Bijvoorbeeld de verdeling en uitsplitsing van
alle wandcontactdozen, schakelaars en apparaten over de verschillende groepen is niet gecontroleerd.

BedradingBedrading Matig

De bedrading is plaatselijk gecontroleerd, vanzelf is het niet mogelijk geweest om tijdens de inspectie het
gehele systeem op functioneren te controleren. Indien afwijkingen zijn opgemerkt hebben we deze
hiernavolgend benoemd.

Er is losse bedrading aanwezig, deze is niet verwekt in pvc-buismateriaal en daarmee dus onveilig. Hier moeten
wat aanpassingen worden gedaan voor wat betreft de afwerking en installatie waarna het geheel prima kan
functioneren. De kosten zijn een stelpost en kunnen naar gelang de bevindingen van de installateur oplopen.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

€0 €60 €0

€180 €0 €0
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Groepen en meterkastGroepen en meterkast Voldoende

Er is wat mechanische schade of er ontbreken kleine onderdelen aan de groepenkast, dit kan eenvoudig
worden hersteld en/of alsnog worden aangebracht. De groepen en meterkast verkeren verder in een voldoende
en goede conditie, het geheel is actueel en kan prima functioneren.

Door ontbrekende onderdelen aan de groepenkast kan zich stof ophopen in de kast. De warmte van de
elektrische installatie in combinatie met stof en vuil kan het begin zijn van brand!

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Aantal groepenAantal groepen Goed

Er is een groepenkast met meer dan 7 groepen in de woning aanwezig. Voor een gemiddelde woning is dit
voldoende.

Buiten bovenstaande opmerking kan er verder geen aanbeveling gedaan worden hoeveel groepen er nodig
zijn, omdat dat geheel afhankelijk is van de hoeveelheid apparatuur, lichtgroepen en wensen van de
gebruiker.

HoofdschakelaarHoofdschakelaar Goed

Op de groepenkast is een hoofdschakelaar aanwezig. Deze is niet getest, maar lijkt te functioneren. 

Een hoofdschakelaar is sinds september 2005 verplicht in elke groepenkast.
Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven.
Dit geldt ook indien ingrijpende aanpassingen worden/zijn gedaan aan de elektrische installatie of
groepenkast.

€65 €0 €0
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AardlekschakelaarAardlekschakelaar Goed

Er is één (of meerdere) aardlekschakelaar(s) aanwezig in de groepenkast. Een aardlekschakelaar komt voor in
bijna alle groepenkasten! De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de installatie spanningsloos gemaakt kan
worden. Het spanningsloos maken van de installatie gebeurt wanneer de aardlekschakelaar opmerkt dat er
lekstroom is. 

Met lekstroom wordt bedoeld: stroom die via een andere manier de installatie verlaat dan dat verwacht mag
worden.
De functie van de aardlekschakelaar is dan ook niet te onderschatten!
In woonhuizen moeten bij het vervangen, uitbreiden of aanpassen van de groepenkast alle groepen verplicht
worden beveiligd door een aardlekschakelaar.
De toepassing van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is al sinds 1975 in
Nederland volgens de NEN 1010 verplicht.
In voorkomende gevallen zijn niet alle groepen in de woning achter de aardlekschakelaar gemonteerd.

De aanwezige aardlekschakelaar kan voor zover visueel waarneembaar voldoende en goed functioneren.
De aardlekschakelaar kan regelmatig getest worden door middel van de ‘testknop’. Indien u zekerheid wenst
over het veilig en goed functioneren van deze schakelaars zullen deze moeten worden doorgemeten.

Schakelaars, wandcontactdozen & vaste lichtpuntenSchakelaars, wandcontactdozen & vaste lichtpunten Matig

In de woning zijn gebreken aan 2 schakelaars. Reparatie heeft geen zin, vervangen gaat sneller en is dus
voordeliger. Aan de overige schakelaars in de woning zijn geen of slechts minimale gebreken opgemerkt. Het
geheel verkeert verder in een voldoende conditie en lijkt prima en ook veilig te kunnen functioneren.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Randaarde op wandcontactdozenRandaarde op wandcontactdozen Goed

De netspanning van de woningen in Nederland is 230 volt. Deze spanning is levensgevaarlijk wanneer iemand
hiermee in contact komt. Om te voorkomen dat mensen onder spanning komen te staan worden elektrische
machines en apparaten geaard. De aarding zorgt er voor dat de stroomkring via de aardedraad naar de aarde
loopt. De aarddraad heeft een geelgroene kleur en zit naast de bruine en de blauwe draad in de aansluitkabel
van elektrische apparaten. De stopcontacten met randaarde zorgen voor contact met de aarde maar doen dat
indirect via de aardedraad. De aarde in deze speciale stopcontacten noemt men daarom randaarde. In deze
woning zijn stopcontacten met randaarde aanwezig, deze zijn op basis van steekproeven gecontroleerd.

Een extra veiligheid op de buitenkant van metalen apparaten is de randaarde. Deze zorgt ervoor dat het
apparaat niet onder stroom komt te staan bij een storing. Op de buitenkant van het apparaat (meestal niet
zichtbaar) is een aardedraad aangesloten, deze aardedraad gaat via de bekabeling (het snoer en de stekker)
en het stopcontact (met randaarde) via de meterkast en een aardpen de grond in!
Dit onderdeel van de bouwtechnische keuring is geen keuring van uw laagspanningsinstallatie en ook niet
getoetst conform de NEN 1010.

Bij één of meerdere wandcontactdozen in de slaap/woonkamer(s) is de aarding gecontroleerd. Deze is
voldoende en functioneert!

14.2 Watersysteem14.2 Watersysteem Goed

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een cv combi ketel met watervat. Aan een combi
cv ketel moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig
worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet
worden gecontroleerd. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse
onderhoud.

€0 €70 €0
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Gebreken en/of opmerkingen watersysteemGebreken en/of opmerkingen watersysteem Matig

Het leidingwerk klappert bij het gebruik. Vooral als een watervoeding (warm of koud water) snel wordt
afgesloten is het klappen hoorbaar. Dit zal in de woning vooral hoorbaar zijn als bijvoorbeeld de wasmachine
wordt gebruikt. Grootste oorzaak van dit klapperende leidingwerk is dat leidingen onvoldoende zijn gebeugeld.
Als het nog mogelijk is kan dit beugelwerk daar waar nodig alsnog worden aangebracht of verbeterd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

De aftapkraam nabij de watermeter of invoer functioneert matig. Er kan nog worden geprobeerd de aftapkraan
te repareren door het gebruik van bijvoorbeeld kruipolie (WD40). Wees voorzichtig met forceren! Dergelijke
oudere of slecht werkende aftapkranen kunnen zomaar afbreken.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

14.3 Gasinstallatie14.3 Gasinstallatie Goed

De woning is aangesloten op gas, er is een gasmeter in de woning aanwezig en een gasleiding netwerk.

Aan de gasmeter en gasinstallatie zijn geen gebreken opgemerkt voor zover de bedoelde onderdelen visueel
zijn waargenomen. Dit is geen installatiekeuring, de gasleidingen zijn niet afgeperst. Het geheel lijkt deugdelijk
en technisch in orde. Het geheel kan veilig en goed functioneren.

14.7 Verwarming14.7 Verwarming Goed

De woning is voorzien van een traditioneel CV-systeem (Centrale verwarming) met ketel.

Er is regelmatig onderhoud gepleegd aan de CV-ketel. Jaarlijks onderhoud aan een CV-ketel wordt geadviseerd.

De CV-ketel is altijd goed onderhouden, periodiek zijn de onderhoudsbeurten uitgevoerd. Gezien het bouwjaar
(ongeveer 2009 t/m 2011) van de CV-ketel is vervangen niet aan de orde.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Opmerkingen CV ketelOpmerkingen CV ketel Goed

€0 €0 €45

€0 €15 €0

€65 €0 €0



09-05-19 09'04Keuring | Rapportage

Pagina 24 van 37https://mijnwoning.nl/woningen/2985XJ-71/keuringen/153?tab=rapportage

15 Ventilatie in de woning15 Ventilatie in de woning Goed

In de woning is een balansventilatiesysteem aanwezig. Balansventilatie zorgt voor voldoende verse lucht. Lucht
wordt mechanisch afgevoerd en mechanisch toegevoerd. Een systeem met balansventilatie bestaat uit een
ventilatie-unit die meestal op zolder staat. In huis zijn luchtkanalen aangelegd voor toe- en afvoer. Op
verschillende plaatsen in huis zitten afzuig- en inblaasventielen in het plafond of in de wand.

Sommige mensen denken dat je bij balansventilatie geen ramen open zou mogen zetten. Dat is een
misverstand. Als u een raam open wilt zetten, doet u dat.
Laat de deurspleten vrij. Die zijn voor de luchtcirculatie in huis.
Balansventilatie vergt onderhoud. In de ventilatie-unit zitten twee flters. Die moet u af en toe stofzuigen en
tweemaal per jaar vernieuwen. 
De installatie moet eens per twee jaar door een onderhoudsbedrijf worden nagekeken.

Het systeem gebruikt in de woning kunststof ventielen, deze lijken eenvoudig zelf te reinigen maar dit is niet
verstandig om te doen. Met de ventielen is de luchtstroom in de kanalen afgesteld. Laat uw ventilatieventielen
en kanalen periodiek reinigen door een vakman, zo weet u zeker dat de afstelling van de ventielen
gecontroleerd wordt, en zonodig vakkundig wordt bijgesteld. Het zelf reinigen van ventielen is natuurlijk wel
mogelijk als u het binnenwerk (de draaischijven) maar niet verdraaid.

15.1 Installatie & ventielen15.1 Installatie & ventielen Matig

In dit geval zijn de ventielen vervuild en verliezen hierdoor capaciteit. De ventielen zijn niet goed onderhouden
en de vraag is of deze goed zijn afgesteld. In elk geval kunnen de ventielen door middel van zelfwerkzaamheid
worden gereinigd.

16 Brandveiligheid in de woning16 Brandveiligheid in de woning Goed

16.3 Brandmelders16.3 Brandmelders Goed

In de woning is een brandmeldinstallatie. Deze is bedoeld om een brand te detecteren, hierop kan de
brandmeldinstallatie een gerichte opvolgende actie ondernemen zoals blussen of het uitzenden van een alarm
of doormelding naar aan meldkamer.

Controleer (indien van toepassing) jaarlijks de batterijen en vervang deze minstens eens per 2 jaar.
Op de melder zit een controle/test knop, doe deze test tenminste eenmaal per jaar.
Met een brandmelder kan een brand al in een vroeg stadium worden gedetecteerd en schade gereduceerd.

Wanneer u uw huis gaat opknappen of verbouwen mag dit niet tot gevolg hebben dat de brandveiligheid
vermindert. Sta er eens bij stil dat door het verwijderen van deuren of tussenwanden brand en rook zich vanuit
de keuken of woonkamer snel door de gehele woning kunnen verspreiden. Zorg dat een vluchtroute zo lang
mogelijk begaanbaar blijft bij brand, anders wordt het zeer moeilijk om aan de brand te ontkomen.
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17 Kruipruimte17 Kruipruimte

17.1 Toegankelijkheid kruipruimte17.1 Toegankelijkheid kruipruimte Goed

Er is toegang mogelijk tot de kruipruimte, deze is geheel toegankelijk.

17.2 Algemeen kruipruimte17.2 Algemeen kruipruimte Matig

In de kruipruimte is vervuiling aanwezig. Het is beter om deze vervuiling te verwijderen. Oud hout gaat rotten,
hier kunnen schimmels op ontstaan of een zwam op gaan wortelen. Ook hindert de vervuiling een
onbelemmerde ventilatie, dit is niet goed voor het klimaat onder de woning.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

17.3 Vloerisolatie bij houten vloer17.3 Vloerisolatie bij houten vloer

17.4 Vloerbalken en vloerbeschot17.4 Vloerbalken en vloerbeschot

17.5 Vloerbalken (houtrot)17.5 Vloerbalken (houtrot)

17.6 Onderslagbalk17.6 Onderslagbalk

17.7 Vloerconstructie17.7 Vloerconstructie

17.8 Klimaat en ventilatie kruipruimte17.8 Klimaat en ventilatie kruipruimte
De bodem van de kruipruimte is droog, er staat geen water ten tijde van de inspectie. De juiste basis voor een
goed klimaat in de kruipruimte is hiermee aanwezig.

De kruipruimte is voldoende geventileerd, het klimaat is goed. Er is geen risico op condensatie aan onderzijde
van de vloerconstructie. Prima dus!

18 Riolering in woning/kruipruimte18 Riolering in woning/kruipruimte Goed

De riolering is van PVC/PE. Beide zijn een materiaal wat bijvoorbeeld ook in nieuwbouwwoningen wordt
toegepast.

De beoordeling van de riolering welke hierna volgt betreft altijd alleen datgene wat visueel waarneembaar
is. 
We merken op dat een riolering altijd beperkt zichtbaar is, niet alle zijde's zijn gezien, ook een doorvoer door
een vloer of fundering of onderdelen welke deels in het zand liggen en/of delen van de riolering in andere
niet bekeken of bereikbare compartimenten zijn vanzelf niet geïnspecteerd.

Er zijn aan de riolering geen gebreken opgemerkt, het afschot is goed, de montage is voldoende en er zijn geen
gebreken of lekkages opgemerkt. Het geheel kan prima functioneren.

€0 €55 €0
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20 Fundering van de woning20 Fundering van de woning Goed

De meest gebruikte en bekende methode om een woning te funderen is een heipaal. In dit geval is de woning
gefundeerd op betonnen heipalen. De fundering is op deze palen gefxeerd. De paal heeft een berekende vaste
lengte en de paalpunt staat op de vaste (zand)grond.

In heel Nederland daalt en beweegt de bodem, dit is deels inzichtelijk door op internet te zoeken op
'bodemdalingskaart'. Er zijn gebieden waar de bodem 3 mm, of in sommige gebieden zelfs met 10
millimeter per jaar daalt. Deze bodemdaling kan op enig moment verzakte gevels, ongelijke drempels,
scheuren in muren, wateroverlast en ook schade aan tuinen, bestrating en rioleringen veroorzaken. 
Woningen met een paalfundering ondervinden over het algemeen minder hinder van de bodemdaling dan
woningen met een staalfundering. 
Overheden zijn zich bewust van deze bodemdaling en onderzoeken naar de juiste maatregelen, een
defnitieve maatregel of oplossing lijkt niet mogelijk. Daarom wordt er vooral gekeken naar de
grondwaterstand die van grote invloed is op de bodemdaling, ook is klimaatverandering een belangrijke
factor, zeggen onderzoekers. Bij langdurige droogte ontstaan immers scheuren en verzakkingen.
Schade in en aan woningen ten gevolge van een bodemdaling kan spontaan en op elk moment ontstaan,
reeds aanwezig zijn of in de toekomst verder uitbreiden. Dergelijke schade is niet te voorzien tijdens de
uitgevoerde bouwkundige keuring, voor eigen risico en uitgesloten voor iedere vorm van aansprakelijkheid.

20.1 Gebreken aan de fundering20.1 Gebreken aan de fundering Goed

Voor zover de fundering is bekeken zijn er geen gebreken opgemerkt. Natuurlijk is niet de hele fundering aan
alle kanten gezien! Het afgeleide oordeel van datgene wat wel is gezien kan worden samengevat als technisch
in voldoende conditie.

22 Optrekkend vocht22 Optrekkend vocht

24 Daken24 Daken Voldoende

Op het hoofddak van de woning is een pannendak aanwezig. Een dakpan is een dakbedekking van gebakken
klei of gevormde beton die geschikt is om op een hellend dak te worden toegepast. Ook kunnen dakpannen
verticaal worden verwerkt, hiertoe vormt de verankering een essentieel onderdeel. Op het houten dak wordt
vaak een latwerk gemaakt van panlatten op de maat van de pannen, waar de pannen met een nok op rusten. De
pannen vormen een aaneengesloten geheel. Doordat ze elkaar overlappen en veelal zijn voorzien van kop- en
zijsluitingen wordt een waterdicht en windvast geheel gevormd.

Jaarlijks onderhoud: Algen en mossen vinden het heerlijk om zich te nestelen op (oudere) pannendaken,
zeker als er ook bladeren op liggen van bomen in de buurt van uw dak. 
Door jaarlijks 15 minuten op uw dak door te brengen om dit alles te verwijderen zorgt u ervoor dat uw dak
zo lang mogelijk in goede conditie blijft.

24.1 Dakvlak doorzadeling24.1 Dakvlak doorzadeling Goed

Specifek is langs het dakvlak gekeken om te kijken of er sprake is van enige doorzadeling (doorzakken). Een
doorzadeling kan duiden op een verzwakte onderliggende constructie. In dit geval is dat zeker niet aan de orde
en zijn er geen afwijkingen opgemerkt.

24.2 Knik in dakvlak aan onderzijde24.2 Knik in dakvlak aan onderzijde

24.3 Horizontale uitlijning noklijn24.3 Horizontale uitlijning noklijn

24.4 Pannendak24.4 Pannendak Voldoende



09-05-19 09'04Keuring | Rapportage

Pagina 27 van 37https://mijnwoning.nl/woningen/2985XJ-71/keuringen/153?tab=rapportage

Algehele conditie van de pannenAlgehele conditie van de pannen Voldoende

De pannen op het dak verkeren in een technisch matige tot goede conditie. Deze zijn bekeken waarbij vooral
gelet is of de kwaliteit van de pan niet al te zeer is aangetast. In dit geval wordt de kwaliteit als matig tot goed
beoordeeld, het einde van de levensduur van de dakpan is echter niet aan de orde of in zicht.

De levensduur van een betonnen dakpan is gemiddeld 30 jaar.
De levensduur van een keramische pan is gemiddeld 50 jaar.
De levensduur van een pan kan in gunstige omstandigheden wel oplopen tot 100 jaar, dit hangt mede af van
het onderhoud.

PannenPannen Voldoende

Een aantal pannen dienen te worden herschikt, deze kunnen prima worden hergebruikt maar zijn wat verzakt of
niet correct terug geplaatst na het betreden van het dak in het verleden.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

NokpannenNokpannen Matig

Er zijn gebreken aan de nokpannen, deze zijn gecontroleerd op breuk, uitlijning, lekkagerisico en aansluiting
met het pannendak. Reparatie wordt geadviseerd om lekkage of risico's op lekkage te voorkomen.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Overige opmerkingen dakOverige opmerkingen dak Goed

Geen verdere opmerkingen.

25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren Goed

Op de woning is een (of meerdere) schoorsteen aanwezig, voor zover als mogelijk is deze op afstand kritisch
bekeken. Opgemerkte gebreken worden hierna benoemd. De bovenzijde hebben we vanzelf niet kunnen
inspecteren, hiervoor zou een drone nodig zijn of een hoogwerker, helaas valt dat buiten de scope van deze
inspectie.

Het is door middel van een visuele inspectie niet vast te stellen of de schoorsteen voldoet. Ook zijn de
kanalen niet aan de binnenzijde geïnspecteerd
Geadviseerd wordt de schoorsteenkanalen die in gebruik zijn periodiek te laten vegen door een erkend
bedrijf

€60 €0 €0

€120 €0 €0
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25.1 Schoorsteen25.1 Schoorsteen Goed

Er zijn geen gebreken opgemerkt aan het metsel- en/of voegwerk van de schoorsteen.

25.2 Beton afdekplaat op schoorsteen25.2 Beton afdekplaat op schoorsteen Goed

Aan de betonnen schoorsteen afdekplaat zijn geen gebreken opgemerkt, het geheel kan als bedoeld prima en
goed functioneren. 

Let erop dat het beton wordt onderhouden! Indien deze poreus wordt kan vocht in het beton dringen.
Eventuele aanwezige wapening gaat hierdoor roesten met betonschade tot gevolg, ook kan dan zelfs bij
vorst (beton)schade ontstaan.

25.3 Overige gebreken schoorsteen25.3 Overige gebreken schoorsteen Goed

Er zijn geen overige gebreken aan de schoorsteen, het lood of zinkwerk en de aansluitingen met dak.

26 Overige dak en/of gevel doorvoeren26 Overige dak en/of gevel doorvoeren Goed

Dak- en/of geveldoorvoeren kunnen worden toegepast in allerlei situaties. Denk hierbij aan de rookgasafvoer
van een CV-installatie, een bad- of gasgeiser. Ook ventilatiesystemen maken gebruik van dak- of
geveldoorvoeren. Deze doorvoeren zijn altijd een risico voor wat betreft ongedierte toegang, inwateren of
lekkage. Het is belangrijk deze doorvoeren periodiek te controleren, maar ook vervangen of reparatie door een
deskundige te laten uitvoeren. 

Niet professioneel aangesloten rookgasafvoeren zijn een groot risico voor uw gezondheid.
Indien een rookgasafvoer van een oudere geiser niet goed is aangesloten is een risico op koolmonoxide
altijd aanwezig.

Er zijn dak/gevel doorvoeren aanwezig. Deze zijn op afstand gecontroleerd. Hier zijn geen gebreken aan
opgemerkt, de doorvoeren zijn compleet. Er is geen risico op inwateren, de bevestiging is deugdelijk. Het
geheel kan zoals bedoeld goed en veilig functioneren.
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27 Goten27 Goten Goed

27.1 Zinken goot27.1 Zinken goot Goed

De zinken dakgoot is de opvangbak of opvangstrook die hemelwater afvoert van het dak naar de regenpijp.
Zink is een bouwmetaal met een veelzijdig karakter en heeft een lange levensduur.

Goten moeten ten minste eenmaal per jaar worden onderhouden en schoongemaakt.
Afhankelijk van de vervuiling en/of bomen in de buurt van de woning tweemaal per jaar.
Controleer ook de aansluitingen van de horizontale delen en de aansluiting op de hemelwaterafvoer.

De goten zijn op gebreken, lekkages en afwijkingen gecontroleerd. Deze zijn niet opgemerkt, het geheel is goed
onderhouden, regelmatig schoongemaakt en kan voorlopig nog als bedoeld functioneren.

28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de woning28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de woning Goed

28.1 Overstekken28.1 Overstekken Goed

Er is een overstek aanwezig, het geheel is op afstand gecontroleerd op gebreken of afwijkingen.

Er zijn geen gebreken of afwijkingen opgemerkt aan de overstek van de woning. Het geheel ziet er goed uit,
eventueel schilderwerk wordt elders in dit rapport benoemd.
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29 Afwatering en hemelwaterafvoeren29 Afwatering en hemelwaterafvoeren Matig

Onder hemelwater verstaan we alle vormen van water dat "uit de hemel" komt, zoals regen, sneeuw, hagel. Doel
van de hemelwaterafvoer is het afvoeren van hemelwater van dak en dakgoot naar de riolering. Niet altijd is de
hemelwaterafvoer aangesloten op de riolering maar eindigt deze boven de grond of in een grindpunt langs de
gevel.

Let op, alleen de bovengrondse hemelwaterafvoer zijn visueel (en niet op functioneren) gecontroleerd.
Ondergrondse HWA afvoeren welke weer zijn aangesloten op een riolering of iets dergelijks zijn vanzelf niet
op gebreken en functioneren gecontroleerd.

29.1 Opmerkingen of gebreken HWA29.1 Opmerkingen of gebreken HWA Matig

Er zijn gebreken aan de bevestiging van de hemelwaterafvoeren, deze gebreken kunnen eenvoudig worden
hersteld. Bij elke bouwmarkt kunnen de benodigde onderdelen worden aangeschaft.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

De hemelwaterafvoeren zijn mogelijk wat verzakt of uit elkaar geweken. Er zijn gebreken aan de aansluitingen.
Met name op de verbindingen moet herstel worden uitgevoerd. Eventueel kunnen onderdelen worden
vervangen, reparatie is eenvoudig mogelijk.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

31 Gevels31 Gevels Goed

De woning is voorzien van metselwerk gevels. De gevel is gecontroleerd deels op afstand en deels van nabij,
hierbij is ook het voegwerk gecontroleerd op verzanding en op hardheid.

€0 €45 €0

€0 €65 €0
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31.1 Uitlijning van de woning31.1 Uitlijning van de woning Goed

De woning is op afstand en ook langs de gevels zowel horizontaal als verticaal vergeleken met belendende
percelen of woningen. Hierbij zijn visueel geen afwijkingen  opgemerkt.

31.4 Zetting en scheurvorming (metselwerk)31.4 Zetting en scheurvorming (metselwerk) Matig

In de metselwerk gevel is scheurvorming aanwezig.

In dit geval kan de oorzaak van de scheurvorming worden toegeschreven aan een werking en zetting van de
materialen. Op zich een normaal verschijnsel. Doordat de krachten die vrijkomen onvoldoende kunnen worden
afgegeven aan een dilatatie in de gevel kan scheurvorming ontstaan. In dit geval kan de scheurvorming over
een lengte van 6 meter worden hersteld. 

Bij reparatie van scheurvorming in metselwerk gevels moet het metselwerk 'vertand' worden verwijderd en
nieuw worden aangebracht. 
Het is niet uitgesloten dat op enig moment nieuwe scheurvorming gaat optreden.
Overwogen moet worden om een deel van de werking en zetting van materialen te handhaven en geen
herstel uit te voeren! Dit omdat het metselwerk nu zelf een dilatatie heeft gevormd en zijn werking en zetting
aan deze beperkte scheurvorming kan afgeven. Na een eventueel herstel is terugkeer van nieuwe of
dezelfde scheurvorming bijna zeker, indien niet alsnog dilataties in het metselwerk worden aangebracht.
Dilatatie is de methode om het werken van de buitenmuur (buitenblad, buitenspouwblad, gevel) op te
vangen. Omdat spouwmuren gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld uitzetten en krimpen dan de vroegere dikke
massieve muren is het aanbrengen van een dilatatievoeg bijna altijd noodzakelijk, zeker voor grotere
oppervlakken (bijvoorbeeld meer dan ca. 6 m breed). Door aangrijpende belastingen op de gevel (wind)
en vervorming door temperatuurverschillen kunnen scheuren ontstaan. Dilatatievoegen voorkomen deze
scheuren.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

31.7 Overige gebreken gevels31.7 Overige gebreken gevels Goed

De gevels zijn op overige gebreken gecontroleerd, deze zijn niet opgemerkt. Er zijn geen overige bevindingen of
gebreken te melden voor wat betreft de gevels.

€0 €990 €0
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31.8 Lateien of rollaag boven gevelopeningen31.8 Lateien of rollaag boven gevelopeningen Matig

De betonnen latei boven de gevelopeningen zijn aan het einde voorzien van een zogenaamde harde voeg.
Doordat de betonlatei boven het kozijn kan uitzetten en krimpen door weersinvloeden (zoals warmte en koude)
drukt deze het metselwerk opzij waardoor scheurvorming in de gevel kan ontstaan (of reeds aanwezig is). Wij
adviseren de harde voeg aan het einde van de latei te verwijderen (uitslijpen of uitboren) en hier een dilatatie
kitvoeg in aan te brengen zodat de latei enigszins kan vervormen zonder direct schade aan de gevel te
veroorzaken.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

31.9 Trasraam31.9 Trasraam Slecht

Het voegwerk van het trasraam is slecht, afwaterend gevelwater wordt nu eerder geabsorbeerd door het
metselwerk waardoor bijvoorbeeld door bevriezing schade aan het metselwerk kan ontstaan. Om de risico's op
vochtproblemen in de woning te verminderen, dient in dit gevel ongeveer 3 vierkante meter voegwerk van het
trasraam vervangen te worden.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning Matig

In de woning zijn houten kozijnen gemonteerd

34.1 Hang- en sluitwerk kozijnen34.1 Hang- en sluitwerk kozijnen Matig

Er zijn diverse kleine gebreken aan het hang- en sluitwerk van de kozijnen. Wij adviseren klein onderhoud uit te
voeren. Daar waar nodig kunnen onderdelen worden vervangen. 

Met deugdelijk hang- en sluitwerk is de kans kleiner op een geslaagde inbraak.
Het hang- en sluitwerk is niet specifek gecontroleerd op veiligheid of politiekeurmerk.
Regulier onderhoud aan het hang- en sluitwerk moet u jaarlijks uitvoeren, denk aan intikken van de
scharnierpennen en alle draaiende en bewegende delen spuiten met een kruipolie. 
Kruipolie (WD40) kunt u bij elke bouwmarkt aanschaffen.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

34.2 Houtrot kozijnen34.2 Houtrot kozijnen

€0 €340 €0

€0 €195 €0

€0 €85 €0
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34.4 Kozijnbevestiging34.4 Kozijnbevestiging Goed

Er is gecontroleerd of de bevestiging van de kozijnen in orde is. De kozijnen staan vast en zijn deugdelijk
gemonteerd. Hierbij zijn geen gebreken opgemerkt.

34.5 Kozijnrubbers34.5 Kozijnrubbers Matig

De rubbers langs de beglazing en draaiende delen zijn gecontroleerd en verkeren in een matige conditie.
Uitgedroogde rubbers en ingescheurde rubbers zijn aanwezig. Direct onderhoud aan de rubbers wordt
geadviseerd, indien nodig kunnen onderdelen worden vervangen waarna het geheel weer voldoende deugdelijk
kan functioneren.

Gebruik WD40 op een doekje of vaseline om de raamrubbers te onderhouden (insmeren). Dit voorkomt
uitdrogen en inscheuren van het materiaal.
Siliconenspray of andere producten met siliconen kunnen de lak van uw kozijnen aantasten en worden niet
geadviseerd.

34.6 Kozijn vervuiling34.6 Kozijn vervuiling Matig

De kozijnen zijn op onderhoud en vervuiling gecontroleerd. De kozijnen zijn niet optimaal onderhouden,
vervuiling is reeds ingevreten in de afwerking. Dit is niet goed voor de levensduur van de afwerking,
kozijnonderdelen en de kozijnen. Alsnog adviseren wij om de kozijnen per direct en regelmatig te gaan
onderhouden.

Geen regelmatig onderhoud zal de levensduur van bijvoorbeeld schilderwerk met 30% verkorten.
Slecht onderhoud en vervuiling van de kozijnen is niet fraai en hebben een negatieve invloed op de
uitstraling van de woning.

34.8 Beglazing34.8 Beglazing Slecht

De woning is (deels) voorzien van isolerende beglazing, dit kan HR+, HR++ of elk ander soort isolatieglas zijn.
Isolatieglas (HR++), ook wel dubbel glas genoemd in de volksmond, is op dit moment het meest toegepaste
glas in de woning en utiliteitsbouw.

De dubbele beglazing is op gebreken, breuk en lekkage gecontroleerd, ten tijde van de inspectie is gebleken dat
circa 4 m2 moet worden vervangen. De overige beglazing verkeert voor zover zichtbaar in een goede en
voldoende conditie. 

De beglazing is niet heel specifek gecontroleerd op krassen welke al heel snel kunnen ontstaan bij schuur
of schilderswerkzaamheden.
Lekke dubbele beglazing kan in voorkomende gevallen visueel niet direct waarneembaar zijn. Pas onder
bepaalde omstandigheden gaat de spouw tussen de beglazing condenseren. Als condensatie zichtbaar
wordt is er sprake van lekke isolerende beglazing.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

In de woning is (deels) enkele beglazing aanwezig. Hier kan dus op het gebied van comfort en besparen iets
worden verbeterd. Met geïsoleerd glas is er minder condensatie en blijft het warmer in huis. Het wooncomfort
zal sterk verbeteren bij gebruik van rendement beglazing.

De enkele beglazing is op breuk gecontroleerd, ten tijde van de inspectie is dit niet aangetroffen. De beglazing
verkeert in een goede en voldoende conditie. 

De beglazing is niet heel specifek gecontroleerd op krassen welke al heel snel kunnen ontstaan bij schuur
of schilderswerkzaamheden.

€0 €340 €0
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34.9 Overige gebreken kozijnen34.9 Overige gebreken kozijnen Matig

De tochtafsluiting langs de kozijnen en de aansluitingen met de gevel is niet optimaal. Tocht is duidelijk
waarneembaar, de afsluiting kan worden verbeterd. Dit kan door langs het kozijn aan de buitenzijde alsnog een
afdichting aan te brengen. Denk hierbij aan een kitvoeg of indien mogelijk (en nog beter) een compriband.

Compressband (zwelband/compriband) wordt veelal toegepast als slagregendichte afdichting in de kozijn-
en gevelindustrie. Bijvoorbeeld tussen stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Maar ook bij prefab beton en
dilatatievoegen in metselwerk. Zwelband/Compriband is verouderingsbestendig en heeft een lange
levensduur.

Enkele ramen en/of deuren klemmen of kunnen niet goed en soepel worden gebruikt en afgesloten. In de
meeste gevallen kunnen niet goed sluitende ramen en deuren worden afgesteld. Vooralsnog gaan wij ervan uit
dat e.e.a. kan worden afgesteld en zijn de kosten hiertoe beperkt.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

34.10 Raamdorpels34.10 Raamdorpels Voldoende

Raamdorpelstenen (keramisch)Raamdorpelstenen (keramisch) Matig

Er zijn (deels) keramische raamdorpels aangebracht.

Raamdorpels lopen schuin af en steken iets buiten het metselwerk. 
Een waterslag is een voorziening onder een raam waardoor (regen)water niet direct op en in de muur
terechtkomt. 
Waterslagen beschermen dus de bovenzijde van het buitenblad (metselwerk) tegen indringen van water aan
de onderzijde van het raam.

€120 €0 €0
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Tijdens de inspectie is gebleken dat 3 strekkende meter raamdorpelstenen los liggen. Deze dienen opnieuw te
worden gemonteerd, waarna ook het voegwerk kan worden hersteld.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Natuursteen en/of beton raamdorpelsNatuursteen en/of beton raamdorpels Goed

Er zijn (deels) massieve hard- of natuurstenen of betonnen raamdorpels gemonteerd, deze geven de woning
een degelijke uitstraling. Deze raamdorpels hebben verder als voordeel dat ze zeer slijtvast zijn. 

De raamdorpels loopt schuin af en steken iets buiten het metselwerk. 
Een waterslag is een voorziening onder een raam waardoor (regen)water niet direct op en in de muur
terechtkomt.
Waterslagen beschermen dus de bovenzijde van het buitenblad (metselwerk) tegen indringen van water aan
de onderzijde van het raam.

De raamdorpels zijn gecontroleerd op gebreken of afwijkingen, deze zijn niet opgemerkt. Het geheel verkeert in
een voldoende conditie en kan goed functioneren als afwatering.

35 Schilderwerk buiten de woning35 Schilderwerk buiten de woning Voldoende

Het schilderwerk aan buitenzijde van de woning is gecontroleerd en voor het grootste gedeelte op afstand
bekeken. De algehele indruk is matig tot gedateerd! Er hoeft geen direct schilderwerk uitgevoerd te worden, het
geheel verkeert technisch in een acceptabele conditie. Onderhouden en bijhouden van de kozijnen is in dit
geval wel relevant. Door goed onderhoud kan de levensduur van het schilderwerk (de verf) worden
gemaximaliseerd.

Signaleer op tijd kritieke punten door elk voor- en najaar het houtwerk na te kijken en tref
voorzorgsmaatregelen om verder verval (houtrot) te voorkomen. 
Let vooral op onderhoudsgevoelige plekken, zoals overgangen tussen liggend en staand houtwerk,
onderkanten van hout en multiplex, houtverbindingen, omtrekspeling van ramen en deuren (2 à 3 mm) en de
glasafdichting.
Schilderwerk is aan onderhoud toe als de verf poedert, onvoldoende hecht of als de verf barsten heeft tot
op de ondergrond. Verwijder in dit geval de oude laag in zijn geheel. 
Krab kleine naadjes en putjes schoon en vul deze met tweecomponenten reparatiemiddel op epoxybasis.
Ook grotere beschadigingen zoals houtrot kunt u hiermee herstellen. Naadjes kunt u ook dichten met een
acrylaatkit
Houtrot kan aanwezig zijn en pas zichtbaar worden bij schuur of herstelwerkzaamheden. Ook kan houtrot
(bewust) zijn verborgen of slecht zijn hersteld.

€360 €0 €0
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39 Garagedeur39 Garagedeur Goed

De aanwezige garagedeur is op functioneren gecontroleerd, deze verkeert in een technisch goede conditie en
kan prima functioneren. Er zijn geen gebreken of opmerkingen. Regelmatig onderhoud en invetten of inspuiten
met bijvoorbeeld WD40 van bewegende onderdelen wordt geadviseerd.

41 Buiten de woning (tuin e.d)41 Buiten de woning (tuin e.d) Matig

41.1 Algeheel onderhoud buiten de woning41.1 Algeheel onderhoud buiten de woning Slecht

De algehele onderhoudsstaat buiten de woning is slecht onderhouden. Het geheel verkeert dus in een slechte
conditie. Hier is weinig zorg aan besteed! Het zal enige moeite kosten om dit alles weer een beetje op orde te
krijgen.

41.3 Metselwerk buiten de woning41.3 Metselwerk buiten de woning Matig

Buiten de woning is metselwerk aanwezig, hiermee wordt bedoeld een metselwerk erafafscheiding, muurtjes,
penanten of andere vormen van metselwerk.

Er is scheurvorming aanwezig in het metselwerk buiten de woning, vanzelf heeft dit als oorzaak de instabiele
basis en bodemstructuur. Het is onwaarschijnlijk dat hier een deugdelijke fundering is toegepast. Kortom voor
dergelijke metselwerken is dat een reëel en terugkerend risico. De situatie is niet gevaarlijk, indien gewenst kan
herstel of vervanging worden uitgevoerd.

41.4 Trappen buiten de woning41.4 Trappen buiten de woning Matig

Er is een metalen buitentrap aanwezig, deze is gecontroleerd op stabiliteit, bevestiging en veiligheid. Ook de
verankering aan de muur, eventueel metselwerk rond die verankering en de bevestiging op de grond is
gecontroleerd.
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Op metalen onderdelen van de trap is roest aanwezig. Dit roest dient te worden verwijderd. Bij voorkeur 'blank'
schuren waarna met een zinkprimer het materiaal kan worden beschermd. Aansluitend kan esthetisch
schilderwerk worden uitgevoerd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten
€85 €85 €0
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Overzicht
Onderwerp Resultaat
1 Informatie & opmerkingen Goed
2 Algemene opmerkingen van de inspecteur Goed
3 Informatie van verkoper of eigenaar Goed

3.1 Gebreken & overige meldingen Goed
3.3 Riolering en afvoeren Goed
3.4 Installaties & Apparaten Goed

5 Kap/dak constructie van de woning Matig
5.1 Kap/dak constructie Goed
5.2 Opmerkingen/gebreken kapconstructie Slecht

6 Dakbeschot/dakelementen Matig
6.1 Gebreken/opmerkingen dakbeschot Matig

7 Dakkapel Voldoende
7.1 Kozijn dakkapel Goed
7.2 Beglazing van dakkapel Goed
7.3 Dakaansluiting dakkapel onder het kozijn Matig
7.4 Zijwangen dakkapel Goed
7.5 Dakaansluiting van dakkapel zijwangen Goed
7.7 Overstek van dakkapel Goed
7.8 Dakbedekking van dakkapel Matig
7.10 Overige opmerkingen dakkapel Goed

8 Dakraam en/of lichtkoepel Goed
8.1 Constructie rond dakraam Goed
8.2 Aansluitingen dakraam <> dak Goed
8.3 Overige opmerkingen dakraam Goed

9 Trappen in de woning Voldoende
9.1 Trap stabiliteit Goed
9.2 Trap opstap/optrede Goed
9.3 Trap aantrede Goed
9.4 Trapleuning Matig
9.5 Trap hekwerken/ balustrades Matig

10 Vloeren, wanden en plafonds Voldoende
10.1 Vloeren in de woning Voldoende
10.2 Wanden in de woning Matig
10.3 Plafonds in de woning Goed

11 Schilderwerk in de woning Voldoende
11.1 Binnenkozijnen & deuren Goed
11.2 Buitenkozijnen aan binnenzijde Matig
11.3 Plafond schilder en sauswerk Matig

12 Binnenkozijnen & deuren Voldoende
12.1 Hang & sluitwerk Voldoende
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12.2 Opmerkingen binnenkozijnen & deuren Goed
13 Keuken & Sanitaire groepen Voldoende

13.1 Badkamer Voldoende
Badkamer samenvatting Voldoende

Vochtmeting badkamer Goed
Kitwerk badkamer Slecht
Voegwerk badkamer Slecht
Tegelwerk badkamer Matig
Opmerkingen ventilatie badkamer Goed
Overige opmerkingen badkamer Goed
Wand schilder en sauswerk Goed

13.2 Toilet Goed
Voorzieningen in toilet Goed
Tegel, kit en voegwerk Goed
Gebreken toilet & voorzieningen Goed

13.3 Keuken Goed
Algehele indruk keuken Voldoende
Installatie/water keuken Goed
Keukenmeubel/kast Goed
Keukenapparatuur Goed

13.4 Overige ruimtes sanitair Matig
14 Installaties, gas, water en electra Goed

14.1 Elektra installatie Voldoende
Bedrading Matig
Groepen en meterkast Voldoende
Aantal groepen Goed
Hoofdschakelaar Goed
Aardlekschakelaar Goed
Schakelaars, wandcontactdozen & vaste lichtpunten Matig
Randaarde op wandcontactdozen Goed

14.2 Watersysteem Goed
Gebreken en/of opmerkingen watersysteem Matig

14.3 Gasinstallatie Goed
14.7 Verwarming Goed

Opmerkingen CV ketel Goed
15 Ventilatie in de woning Goed

15.1 Installatie & ventielen Matig
16 Brandveiligheid in de woning Goed

16.3 Brandmelders Goed
17 Kruipruimte

17.1 Toegankelijkheid kruipruimte Goed
17.2 Algemeen kruipruimte Matig
17.3 Vloerisolatie bij houten vloer
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17.4 Vloerbalken en vloerbeschot
17.5 Vloerbalken (houtrot)
17.6 Onderslagbalk
17.7 Vloerconstructie
17.8 Klimaat en ventilatie kruipruimte

18 Riolering in woning/kruipruimte Goed
20 Fundering van de woning Goed

20.1 Gebreken aan de fundering Goed
22 Optrekkend vocht
24 Daken Voldoende

24.1 Dakvlak doorzadeling Goed
24.2 Knik in dakvlak aan onderzijde
24.3 Horizontale uitlijning noklijn
24.4 Pannendak Voldoende

Algehele conditie van de pannen Voldoende
Pannen Voldoende
Nokpannen Matig
Overige opmerkingen dak Goed

25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren Goed
25.1 Schoorsteen Goed
25.2 Beton afdekplaat op schoorsteen Goed
25.3 Overige gebreken schoorsteen Goed

26 Overige dak en/of gevel doorvoeren Goed
27 Goten Goed

27.1 Zinken goot Goed
28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de woning Goed

28.1 Overstekken Goed
29 Afwatering en hemelwaterafvoeren Matig

29.1 Opmerkingen of gebreken HWA Matig
31 Gevels Goed

31.1 Uitlijning van de woning Goed
31.4 Zetting en scheurvorming (metselwerk) Matig
31.7 Overige gebreken gevels Goed
31.8 Lateien of rollaag boven gevelopeningen Matig
31.9 Trasraam Slecht

34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning Matig
34.1 Hang- en sluitwerk kozijnen Matig
34.2 Houtrot kozijnen
34.4 Kozijnbevestiging Goed
34.5 Kozijnrubbers Matig
34.6 Kozijn vervuiling Matig
34.8 Beglazing Slecht
34.9 Overige gebreken kozijnen Matig
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34.10 Raamdorpels Voldoende
Raamdorpelstenen (keramisch) Matig
Natuursteen en/of beton raamdorpels Goed

35 Schilderwerk buiten de woning Voldoende
39 Garagedeur Goed
41 Buiten de woning (tuin e.d) Matig

41.1 Algeheel onderhoud buiten de woning Slecht
41.3 Metselwerk buiten de woning Matig
41.4 Trappen buiten de woning Matig



09-05-19 09'04Keuring | Kosten

Pagina 6 van 37https://mijnwoning.nl/woningen/2985XJ-71/keuringen/153?tab=kosten

Kosten
Onderwerp Kosten binnen 1

jaar
Kosten binnen 5

jaar
Verbeter
kosten

1 Informatie & opmerkingen €0 €0 €0
2 Algemene opmerkingen van de inspecteur €0 €0 €0
3 Informatie van verkoper of eigenaar €0 €0 €0
5 Kap/dak constructie van de woning €240 €0 €0
6 Dakbeschot/dakelementen €0 €0 €0
7 Dakkapel €45 €0 €0
8 Dakraam en/of lichtkoepel €0 €0 €0
9 Trappen in de woning €45 €0 €0
10 Vloeren, wanden en plafonds €0 €105 €0
11 Schilderwerk in de woning €0 €0 €0
12 Binnenkozijnen & deuren €0 €72 €0
13 Keuken & Sanitaire groepen €0 €276 €0
14 Installaties, gas, water en electra €310 €85 €45
15 Ventilatie in de woning €0 €0 €0
16 Brandveiligheid in de woning €0 €0 €0
17 Kruipruimte €0 €55 €0
18 Riolering in woning/kruipruimte €0 €0 €0
20 Fundering van de woning €0 €0 €0
22 Optrekkend vocht €0 €0 €0
24 Daken €180 €0 €0
25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren €0 €0 €0
26 Overige dak en/of gevel doorvoeren €0 €0 €0
27 Goten €0 €0 €0
28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de
woning €0 €0 €0

29 Afwatering en hemelwaterafvoeren €0 €110 €0
31 Gevels €0 €1.525 €0
34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning €480 €425 €0
35 Schilderwerk buiten de woning €0 €0 €0
39 Garagedeur €0 €0 €0
41 Buiten de woning (tuin e.d) €85 €85 €0
TotaalTotaal €1.385€1.385 €2.738€2.738 €45€45
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Rapportage
1 Informatie & opmerkingen1 Informatie & opmerkingen Goed

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft een programma van eisen opgesteld waar de rapportage van
een bouwtechnische keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan moet voldoen. Deze rapportage
is geschikt voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en wordt geaccepteerd door alle geldverstrekkers in
Nederland.

Tijdens de inspectie zijn de weersomstandigheden redelijk, er was bewolking en het daglicht was niet optimaal.
Er zijn echter geen belemmeringen of verhinderingen geweest (mits dit specifek is benoemd) om de inspectie
volledig uit te voeren. Wel kan het zo zijn dat door lichtval en schaduw bepaalde verkleuringen onvoldoende
zichtbaar zijn geweest.

De bouwperiode van deze woning ligt tussen 1995 en 2010. Hiermee is dit dan ook een actuele woning welke is
gebouwd volgens de toen geldende wet en regelgeving (bouwbesluit). Deze inspectie houdt rekening met de
bouwperiode, een woning van deze periode kan immers niet voldoen aan een bouwbesluit van 10 jaar later.

De geïnspecteerde woning betreft een hoekwoning, aangrenzende woningen zijn niet geïnspecteerd en vallen
buiten de scope van deze inspectie. De inspectie betreft een momentopname, door invloeden of de tand des
tijds kunnen de woningeigenschappen wijzigen, gebreken ontstaan, toenemen of wijzigingen aan het gebouw
worden toegepast. 

De keuring heeft tot doel om u inzicht te geven in de bouwkundige staat van de woning. De keuring vormt een
momentopname. Dit betekent dat bijvoorbeeld de weersgesteldheid daarop van invloed kan zijn. Zo kunnen
lekkages na een droge periode niet of minder gemakkelijk worden opgespoord. De inspectie is een visuele
momentopname. Niet alle onderdelen van de woning zijn altijd (geheel) zichtbaar geweest tijdens de inspectie
(bijvoorbeeld een ingemetselde balkkop). Het uitvoeren van specialistisch onderzoek, hak- en breekwerk of het
maken van constructieberekeningen maken geen onderdeel uit van deze keuring.

Alle genoemde kosten in dit rapport zijn geen offerte voor eventuele uitvoering.
De kosten zijn berekend op basis van landelijke gemiddelde. 
Indien u werkzaamheden wilt laten uitvoeren dient u altijd door het bedrijf waaraan u de werkzaamheden
wilt uitbesteden, een gespecifceerde offerte te laten maken.
Offerte bedragen kunnen afwijken van de in deze rapportage berekende kosten.
De berekende bedragen zijn exclusief bereikbaarheidskosten, zoals steigers en hoogwerkers.
De berekende kosten zijn exclusief eventuele offerte kosten, kosten van voorbereiding, werkplek inrichting
en eventuele veiligheids voorzieningen.

2 Algemene opmerkingen van de inspecteur2 Algemene opmerkingen van de inspecteur Goed

Dit is een demo keuring en niet gebaseerd op de werkelijke situatie bij deze woning!
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3 Informatie van verkoper of eigenaar3 Informatie van verkoper of eigenaar Goed

Voorafgaand of tijdens de inspectie hebben we over de hiernavolgende, voor deze woning relevante,
onderwerpen vragen kunnen stellen aan de eigenaar/gebruiker van de woning. Indien ook de opdrachtgever of
diens aankopende makelaar aanwezig zijn geweest tijdens de bouwtechnische keuring wordt hiervan niet
specifek melding gedaan.

3.1 Gebreken & overige meldingen3.1 Gebreken & overige meldingen Goed

Aan de aanwezige eigenaar of diens vertegenwoordiger is gevraagd of er niet zichtbare gebreken of andere
zaken bekend of belangrijk genoeg zijn om te vermelden ten behoeve van een nieuwe eigenaar. Hierop zijn
geen bijzonderheden of opmerkingen gemaakt die gemeld dienen te worden.

3.3 Riolering en afvoeren3.3 Riolering en afvoeren Goed

De woning is aangesloten op het hoofdriool. De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd,
ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van buizen en afvoeren in en
buiten de woning. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te
voeren. Al het afvalwater wordt via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd en daar
gezuiverd

De afvoeren en riolering functioneren volgens de ter plaatste verkregen informatie prima.

3.4 Installaties & Apparaten3.4 Installaties & Apparaten Goed

Er is ter plaatste gevraagd of de aanwezige installaties en apparaten goed functioneren en/of dat gebreken
bekend zijn aan de technische installaties. Door de aanwezigen zijn hierop de volgende bijzonderheden
gemeld: De ven van de MV maakt een hinderlijk geluid.. Indien van toepassing is bij het betreffende element
een maatregel opgenomen.

Er is ter plaatste gevraagd of er gebreken bekend zijn aan de keuken apparatuur en of alle apparaten en
voorzieningen in de keuken voldoende en goed kunnen functioneren. Door de aanwezigen zijn hierop geen
gebreken of bijzonderheden gemeld!

5 Kap/dak constructie van de woning5 Kap/dak constructie van de woning Matig

De dakconstructie is van binnenuit deels zichtbaar. Het geheel is voor zover als mogelijk op deugdelijkheid en
constructieve veiligheid gecontroleerd.

5.1 Kap/dak constructie5.1 Kap/dak constructie Goed

Het is aannemelijk dat er wijzigingen zijn aangebracht aan de constructie, de zichtbare delen zijn aangepast.

De wijzigingen aan de constructie is professioneel uitgevoerd. Hierdoor kan de constructie als deugdelijk
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worden beschouwd.

5.2 Opmerkingen/gebreken kapconstructie5.2 Opmerkingen/gebreken kapconstructie Slecht

In de kapconstructie zijn sporen aangetroffen van een actieve houtworm. Houtworm kan de balken verder
aantasten en op enig moment zelfs de constructie verzwakken. Behandeling is eenvoudig mogelijk door
zelfwerkzaamheid of een deskundige bestrijder. Om verder uitbreiding tegen te gaan adviseren wij om op korte
termijn de benodigde actie te ondernemen. Laat u ook verder informeren over de mogelijkheden om
houtwormen (preventief) te bestrijden en te voorkomen.

Houtworm is een naam voor verschillende in hout levende insectenlarven.
Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet uitgesloten zijn dat deze ook aanwezig is (in meer of mindere
mate) in overige houten onderdelen elders in de woning.
Indien een houtworm is opgemerkt, kan niet worden uitgesloten dat andere houtaantastende insecten
(zoals bijvoorbeeld een boktor) ook aanwezig zijn, deze zijn minder goed waarneembaar.
Indien volledige zekerheid is gewenst kan worden overwogen om een deskundige bestrijder te betrekken
voor een volledige inventarisatie.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Er zijn actieve lekkagesporen, waarschijnlijk hebben we hier te maken met een gebrek op het dak. Dit zal dan bij
het betreffende onderwerp nader zijn gespecifceerd.

6 Dakbeschot/dakelementen6 Dakbeschot/dakelementen Matig

6.1 Gebreken/opmerkingen dakbeschot6.1 Gebreken/opmerkingen dakbeschot Matig

Het planken dakbeschot is deels niet meer met elkaar verbonden, door werking van de materialen is de mes &
groef van de houten planken uit elkaar 'gewerkt'. Op zich is dit geen groot probleem maar kan in combinatie
met andere bevindingen een doorzadeling (doorzakken) van het dakvlak tussen de balken veroorzaken.

Indien het aanbrengen van een afwerking wordt overwogen adviseren wij om deze afwerking op raggels te
plaatsen. 
Monteer de raggels horizontaal op het verticale dakbeschot, zo voorkomt u dat het dakbeschot verder uit
elkaar 'werkt' en wordt enig verband gebracht tussen de materialen.

7 Dakkapel7 Dakkapel Voldoende

7.1 Kozijn dakkapel7.1 Kozijn dakkapel Goed

De dakkapel is voorzien van een houten kozijn. Onderhoud aan alle soorten kozijnen is belangrijk, dit verlengt
de levensduur van het materiaal. Het schilderwerk wat eventueel uitgevoerd moet worden is opgenomen in het
hoofdstuk schilderwerk buiten de woning elders in deze rapportage. 

Controleer jaarlijks uw houtwerk op gebreken, openstaande verbindingen, houtrot en dergelijke.

Het houten kozijn is op houtrot gecontroleerd, dit is niet opgemerkt.

Houtrot kan zichtbaar worden indien verkagen worden verwijderd. 
Ook kan houtrot in het verleden reeds zijn gerepareerd of zelfs bewust deskundig verborgen.

€240 €0 €0
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7.2 Beglazing van dakkapel7.2 Beglazing van dakkapel Goed

In de dakkapel is geïsoleerde beglazing aanwezig.

De geïsoleerde beglazing van de dakkapel is op gebreken gecontroleerd, deze zijn niet opgemerkt.

7.3 Dakaansluiting dakkapel onder het kozijn7.3 Dakaansluiting dakkapel onder het kozijn Matig

De dakaansluiting (lood of loodvervanger) onder het kozijn met de aansluiting van het pannendak is
gecontroleerd op gebreken, er zijn wat scheurtjes opgemerkt in het gebruikte materiaal van deze aansluiting
en/of afdichting. Deze scheurtjes zijn te herstellen, waarna het materiaal weer meerdere jaren als bedoeld kan
functioneren.

Deze reparatie kan eenvoudig door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd. Bij elke bouwmarkt zijn
reparatiesets te koop om dit te repareren, diverse (plak)band, bitumen plakmateriaal worden aangeboden.
Bij gebreken aan deze afdichting en/of aansluiting is het risico op inwateren (en lekkage) aanwezig. Let op
dat gebreken op korte termijn worden hersteld.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

7.4 Zijwangen dakkapel7.4 Zijwangen dakkapel Goed

De zijwangen van de dakkapel zijn van geschilderd houtwerk, met name langs de gezaagde kant (onderzijde)
van dit houtwerk is een hoger risico op houtrot. Deze kopse kant wordt meestal niet geschilderd maar is wel
het meest kwetsbaar omdat regenwater hier als druppels aan blijven hangen en capillair omhoog trekken.

Aan de zijwangen van de dakkapel zijn geen gebreken opgemerkt.

€45 €0 €0



09-05-19 09'04Keuring | Kosten

Pagina 11 van 37https://mijnwoning.nl/woningen/2985XJ-71/keuringen/153?tab=kosten

7.5 Dakaansluiting van dakkapel zijwangen7.5 Dakaansluiting van dakkapel zijwangen Goed

De aansluiting en/of afdichting aan de zijkanten van de dakapel met de aansluiting van het pannendak zijn
gecontroleerd op gebreken, deze zijn niet opgemerkt. De aansluiting en/of afdichting (lood of loodvervanger)
verkeert in een goede conditie.

7.7 Overstek van dakkapel7.7 Overstek van dakkapel Goed

De overstek van de dakkapel is voorzien van geschilderd houtwerk, met name langs de gezaagde kopse kanten
is een hoger risico op houtrot. Dit zien we vaak terug bij dergelijke constructies, hier is extra op gelet.

Aan het overstek van de dakkapel zijn geen gebreken opgemerkt.

7.8 Dakbedekking van dakkapel7.8 Dakbedekking van dakkapel Matig

Het dakje van de dakkapel is voorzien van een bitumen dakbedekking. 

Maak het dak tweemaal per jaar schoon.
Een bitumen dakbedekking kan 20 tot 40 jaar mee gaan.
Loop nooit op het dak bij hoge of lage temperaturen.

In de bitumen dakbedekking is craquelé aanwezig zijn. Craquelé, of lichte scheurvorming, ontstaat door
verwering van de bitumen dakbedekking onder invloed van Uv-straling en vocht. Uv-straling met
temperatuurbelasting veroorzaakt een ontbinding van het bitumineuze materiaal, waardoor de plastische (vorm
bare) stoffen uittreden. Daardoor ontstaan haarscheuren en een verharding van de bovenlaag. Hierdoor kan het
bitumen de bewegingen van de ondergrond niet meer volgen en barst vervolgens. Met de beoordeling van de
bitumen, en de te verwachte levensduur is met deze craquelé rekening gehouden.
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7.10 Overige opmerkingen dakkapel7.10 Overige opmerkingen dakkapel Goed

De dakkapel is op overige gebreken gecontroleerd zoals vervuiling, afwatering, hang & sluitwerk, kwaliteit van
alle eventuele bewegende onderdelen, de algehele technische conditie en de toepassingen en gebruik van
materialen. Hier zijn geen gebreken aan opgemerkt of opmerkingen te plaatsen.

8 Dakraam en/of lichtkoepel8 Dakraam en/of lichtkoepel Goed

In voorkomende gevallen kan het zijn dat onderstaand meerdere dakramen zijn samengevat in 1 conclusie, dit
wordt alleen gedaan indien dakramen een vergelijkbare technische conditie hebben.

8.1 Constructie rond dakraam8.1 Constructie rond dakraam Goed

Rond de dakopening is de (balken)constructie niet aangepast. De constructie is met deze dakopeningen dus
niet gewijzigd en voldoet!

8.2 Aansluitingen dakraam <> dak8.2 Aansluitingen dakraam <> dak Goed

De aansluitingen (lood of loodvervanger) rond de dakopeningen zijn gecontroleerd, hieraan zijn geen gebreken
opgemerkt. Het geheel verkeert in een prima conditie en kan zo blijven.

Controleer jaarlijks deze aansluitingen rond de dakopeningen, eventueel opgewaaid materiaal kan direct
worden gecorrigeerd.
Verwijder vuil en blad rond de dakopening om belemmeringen in de afwateringen te voorkomen.

8.3 Overige opmerkingen dakraam8.3 Overige opmerkingen dakraam Goed

Met betrekking tot het dakraam is kritisch gekeken naar eventuele gebreken. Denk hierbij aan lekke beglazing,
overige lekkage en/of gebreken aan het hang en sluitwerk. Er zijn geen bijzonderheden of gebreken opgemerkt.

9 Trappen in de woning9 Trappen in de woning Voldoende

9.1 Trap stabiliteit9.1 Trap stabiliteit Goed

De trap (trappen) in de woning verkeren in een voldoende conditie, zijn voldoende stabiel en veilig. Het geheel
kan als bedoeld prima functioneren.
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9.2 Trap opstap/optrede9.2 Trap opstap/optrede Goed

De optrede van de trap is goed en loopt uitstekend. 

De optrede (hoogte) van een trap bepaalt hoe gemakkelijk iedereen op en af de trap kan. 
De hoogte die overbrugd dient te worden is steeds een veelvoud van de optrede. 
Alle trappen dienen immers even hoog te zijn, dat wil zeggen voor een gemiddelde woning maximaal 18,5
centimeter.

9.3 Trap aantrede9.3 Trap aantrede Goed

De aantrede van de trap is goed en loopt uitstekend.

De aantrede (het tredevlak waar u op staat) van een trap bepaalt hoe gemakkelijk iedereen de trap op en
af kan. 
Voor gemiddelde woningen geldt een minimum van 23,0 cm. Deze minimummaten ondersteunen nog
steeds niet de volledige voet.

9.4 Trapleuning9.4 Trapleuning Matig

Er zijn gebreken aan de bevestiging van de trapleuning aan de muur. Dit dient te worden verbeterd door nieuwe
bevestigingsmaterialen aan te brengen. Hierna kan de leuning voor de bedoelde functionaliteit weer goed en
veilig functioneren.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

9.5 Trap hekwerken/ balustrades9.5 Trap hekwerken/ balustrades Matig

In dit geval is er wel een leuning aan de muur, er is geen hekwerk en de situatie wordt beoordeeld als veilig. Er
is geen actie noodzakelijk voor wat betreft de veiligheid. Wilt u alsnog een hekwerk aanbrengen laat u dan
adviseren door een deskundige.

10 Vloeren, wanden en plafonds10 Vloeren, wanden en plafonds Voldoende

€45 €0 €0
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10.1 Vloeren in de woning10.1 Vloeren in de woning Voldoende

In de woning zijn houten vloeren aanwezig. Houten vloeren kunnen geluidsoverlast veroorzaken naar andere
verdiepingen in de woning. Met het gebruik van de woning moet daarmee altijd rekening worden gehouden.
Houten vloeren zijn meer onderhevig aan onderhoud dan een betonnen vloer. Vooral houten begane grond
vloeren met een vochtige kruipruimte vormen een hoger risico, denk hierbij aan houtaantasters, houtrot in
balken of in vloerbeschot en dergelijke. Echter onder goede omstandigheden hoeft dat allemaal geen probleem
te zijn en is een houten vloer natuurlijk prima.

Vloeren kunnen aan de bovenzijde niet worden geïnspecteerd indien op de vloer een afwerking of bedekking
aanwezig is geweest ten tijde van de inspectie.

Een deel van het tegelwerk en/of plavuizen welke op de vloer zijn aangebracht ligt los of klinkt hol bij het
bekloppen van de tegels. De hechting met de ondergrond is onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de
onderliggende vloer ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Spanningen in vloeren kunnen
worden veroorzaakt door verzwakkingen of gebreken aan de vloerconstructie of door grote wijzigingen in het
klimaat van de woning (bijvoorbeeld als isolatie is aangebracht).

Bij steeds terugkerende gebreken of loskomend tegelwerk moet naar de constructie van de vloer nader
onderzoek uitgevoerd worden.
De huidige situatie kan gehandhaafd blijven, wij zien geen directe noodzaak om het tegelwerk te vervangen.

In de woning zijn betonnen vloeren aanwezig. De betonvloeren kunnen aan de bovenzijde niet worden
geïnspecteerd indien op de vloer een afwerking of bedekking aanwezig is geweest ten tijde van de inspectie.

Op de vloer is (deels) een tegelwerk of plavuizenvloer afwerking aanwezig. Onder kleden en aanwezig meubilair
is niet gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid van deze vloerafwerking.

10.2 Wanden in de woning10.2 Wanden in de woning Matig

Er zijn betonnen woningscheidende wanden/muren aanwezig.

In de woning zit op verschillende plaatsen in het totaal ongeveer 5 vierkante meter stucwerk los. Indien dit
stucwerk gaat worden hersteld kan meer stucwerk loskomen. Ook kan de hoeveelheid los stucwerk meer zijn
dan hier aangegeven indien minutieus de wanden worden afgeklopt. 

Het losse stucwerk kan worden verwijderd, hierna de wanden voorzien van een primer waarna nieuw
stucwerk aangebracht kan worden.
Verwijderen van los stucwerk is niet altijd noodzakelijk, alleen bij onderhoud aan de wanden wordt deze
onderhoudshandeling geadviseerd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten
€0 €105 €0
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Er zijn metselwerk of (ytong) blokken (woningscheidende) wanden/muren aanwezig.

10.3 Plafonds in de woning10.3 Plafonds in de woning Goed

Plafonds (deels of meerdere) in de woning zijn voorzien van stucwerk.

Aan de plafonds zijn geen gebreken opgemerkt.

Plafonds (deels of meerdere) zijn voorzien van een gestructureerde laag, dit spuitwerk heet 'Spack'. Repareer
eventuele beschadigingen met een geschikte muurvuller of spackspray voor een mooi resultaat.

Wilt u gaan repareren? Gewone muurvuller geeft een glad resultaat en valt daardoor vaak nog meer op. 
Zelf met een spons een structuur proberen na te maken, geeft uiteindelijk toch vaak niet het gewenste
resultaat.
Er zijn speciale producten op de markt om een spack plafond te repareren. Bij elke bouwmarkt verkrijgbaar
een Spack reparatie tube van Alabastine of vergelijkbaar product.

11 Schilderwerk in de woning11 Schilderwerk in de woning Voldoende

Goed binnenschilderwerk is mooi om naar te kijken, maar zorgt ook voor de nodige bescherming van uw
woning. Opmerkingen en aandachtspunten voor eventueel schilderwerk in de woning:

Goed dampdicht schilderwerk aan de binnenzijde van uw woning voorkomt dat waterdamp door het hout
wordt opgenomen.
De kwaliteit van het binnenschilderwerk is ook mede bepalend voor de levensduur van het houten
(buiten)kozijn of plaatmateriaal. 
Goed binnenschilderwerk is bescherming tegen slijtage (trappen).
Goed binnenschilderwerk is bescherming tegen vocht.
Goed binnenschilderwerk is bescherming tegen schimmels.

11.1 Binnenkozijnen & deuren11.1 Binnenkozijnen & deuren Goed

Al het schilderwerk in de woning is gezien en gecontroleerd. Hiermee wordt bedoeld alle kozijnen in de woning,
de binnendeuren, eventueel trap schilderwerk en al het overige schilderwerk. Dit schilderwerk verkeert
gemiddeld in een goede conditie. Er is geen onderhoudshandeling noodzakelijk op de korte of middellange
termijn. Eventuele persoonlijke smaken en kleurstellingen of combinaties zijn vanzelf in deze beoordeling
buiten beschouwing gelaten.

11.2 Buitenkozijnen aan binnenzijde11.2 Buitenkozijnen aan binnenzijde Matig

Het schilderwerk van de buitenkozijnen is aan de binnenzijde gezien en gecontroleerd. Dit schilderwerk
verkeert gemiddeld in een matige conditie. Er is geen onderhoudshandeling noodzakelijk, echter het
schilderwerk is wel een aandachtspunt voor de wat langere termijn. Eventuele persoonlijke smaken en
kleurstellingen of combinaties zijn vanzelf in deze beoordeling buiten beschouwing gelaten.
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11.3 Plafond schilder en sauswerk11.3 Plafond schilder en sauswerk Matig

Het schilder en sauswerk van alle plafonds in de woning is gezien en gecontroleerd. Dit schilder en
sauswerk verkeert gemiddeld in een matige conditie. Er is geen onderhoudshandeling noodzakelijk, echter het
schilderwerk is wel een aandachtspunt voor de wat langere termijn. Eventuele persoonlijke smaken en
kleurstellingen of combinaties zijn vanzelf in deze beoordeling buiten beschouwing gelaten.

12 Binnenkozijnen & deuren12 Binnenkozijnen & deuren Voldoende

12.1 Hang & sluitwerk12.1 Hang & sluitwerk Voldoende

Het hang & sluitwerk, openen en sluiten van de binnendeuren en binnenkozijnen is steekproefsgewijs op
gebreken gecontroleerd. Hierbij zijn een aantal kleine reparabele gebreken opgemerkt, het geheel kan verder
goed functioneren. Naast regulier onderhoud worden een aantal kleine werkzaamheden, verbeteringen of
reparaties geadviseerd.

Jaarlijks controleren en aandraaien van alle schroeven in de scharnieren, net zoals het aantikken van de
scharnierpennen wordt geadviseerd.
Voor een blijvend goed functioneren kunnen jaarlijks alle bewegende onderdelen (scharnieren en sluitwerk)
beperkt worden bespoten met een kruipolie (WD40).

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

12.2 Opmerkingen binnenkozijnen & deuren12.2 Opmerkingen binnenkozijnen & deuren Goed

Met betrekking tot de binnendeuren en binnenkozijnen zijn geen opmerkingen of bevindingen.

€0 €72 €0
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13 Keuken & Sanitaire groepen13 Keuken & Sanitaire groepen Voldoende

13.1 Badkamer13.1 Badkamer Voldoende

Badkamer samenvattingBadkamer samenvatting Voldoende

Vochtmeting badkamerVochtmeting badkamer Goed

De vochtmetingen geven geen aanleiding of indicatie voor een gebrek. De gemeten percentages zijn niet sterk
afwijkend van het gemiddelde, het geheel verkeert dus, voor wat betreft deze vochtmeting, in een goede
conditie. Een vocht of lekkage probleem is niet meetbaar of opgemerkt.

Kitwerk badkamerKitwerk badkamer Slecht

Het (overige) kitwerk in de badkamer is gecontroleerd op deugdelijkheid, hechting aan een basis en functie. In
dit geval zijn er gebreken opgemerkt en is de kwaliteit niet optimaal. U wordt geadviseerd om ongeveer 4
strekkende meter kitwerk op termijn te vervangen.

Het oude kitwerk moet vanzelf eerst worden verwijderd, de ondergrond goed reinigen waarna het nieuwe
kitwerk aangebracht kan worden en het geheel weer prima kan functioneren.
Er is uitgegaan van een gemiddelde prijs van € 9,- per strekkende meter. Bij grotere/kleinere hoeveelheden
kitwerk kan de prijs per meter hoger/lager zijn.
Goed en mooi kitwerk is een vak apart! Krijgt u het zelf niet voor elkaar om net werk te leveren? Vraag dan
plaatselijk om advies of vraag een uitvoerende partij die u hiermee van dienst zou kunnen zijn.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten
€0 €36 €0
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Voegwerk badkamerVoegwerk badkamer Slecht

Meerder voegwerk in de badkamer verkeert in een niet al te beste conditie. Slechte voegen kunnen een oorzaak
worden dat vocht achter de tegels komt. Een langdurige vochtophoping achter het tegelwerk zorgt dat de
lijmen week worden en de tegels los komen te zitten. In dit geval moet 4 m2 voegwerk op termijn worden
hersteld.

Helaas is vervangen van voegwerk niet eenvoudig, de oude voegen zouden verwijderd moeten worden. Dit
geeft een risico op beschadigen van het tegelwerk. 
Ook kan worden overwogen om alleen de slechte plekken te voorzien van nieuw voegwerk. Nadeel hiervan
is een eventueel kleurverschil.
Onder termijn kosten is een bedrag opgenomen voor een herstelpoging (zonder garantie op succes).

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Tegelwerk badkamerTegelwerk badkamer Matig

Een deel van het tegelwerk welke op de wanden en/of vloeren zijn aangebracht ligt los of klinkt hol bij het
bekloppen van de tegels. De hechting met de ondergrond is onvoldoende! Ook kunnen spanningen in de
onderliggende constructie ervan de oorzaak zijn dat tegelwerk los ligt of los komt. Meest voorkomende
oorzaak van dergelijk los tegelwerk is een ondeskundige aanleg, en geen goede verlijming bij het aanbrengen
van het tegelwerk.

De huidige situatie kan gehandhaafd blijven, wij zien geen directe noodzaak om het tegelwerk te vervangen.

Opmerkingen ventilatie badkamerOpmerkingen ventilatie badkamer Goed

De ventilatie in de badkamer is goed geregeld, er zijn voldoende mogelijkheden om de waterdamp 'weg' te
ventileren. Door deze goede manier van ventileren zal er niet snel condensatie plaats vinden op materialen of
ondergronden waardoor bijvoorbeeld een schimmel wordt voorkomen. Het gedrag van de gebruiker is altijd een
belangrijk onderdeel van een goede ventilatie.

Overige opmerkingen badkamerOverige opmerkingen badkamer Goed

De badkamer en voorzieningen in de badkamer zijn op overige gebreken en functioneren gecontroleerd, deze
zijn niet opgemerkt.

Wand schilder en sauswerkWand schilder en sauswerk Goed

Het plafond (en eventueel wand) saus en/of schilderwerk verkeert in een goede conditie. Het geheel is prima
onderhouden, er zijn geen gebreken of opmerkingen.

€0 €180 €0
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13.2 Toilet13.2 Toilet Goed

Voorzieningen in toiletVoorzieningen in toilet Goed

Een hangend toilet is aanwezig. Controleer de bevestiging van de pot aan de wand en check regelmatig rond en
onder de pot op lekkages. Lekkages kunnen optreden bij de aansluiting op de riolering of bij de
wateraansluiting.

In het toilet is een wasbak aanwezig, deze is voorzien van een kraan en aangesloten op de afvoer.

Tegel, kit en voegwerkTegel, kit en voegwerk Goed

Het tegelwerk is beklopt en gecontroleerd of de bevestiging goed is, ook het voeg- en kitwerk is gecontroleerd.
Hieraan zijn geen gebreken opgemerkt, het geheel verkeert technisch in een prima conditie.

Gebreken toilet & voorzieningenGebreken toilet & voorzieningen Goed

Alle voorzieningen en elementen in het toilet zijn gecontroleerd, hieraan zijn geen gebreken opgemerkt. Het
geheel verkeert in een goede conditie en kan prima functioneren.

13.3 Keuken13.3 Keuken Goed

Algehele indruk keukenAlgehele indruk keuken Voldoende

De gehele keuken is redelijk goed onderhouden, alles lijkt te functioneren. Hier is normaal mee omgegaan, de
keuken kan gehandhaafd blijven.

Installatie/water keukenInstallatie/water keuken Goed

Aan de installaties in de keuken, voor zover deze aanwezig, zijn geen gebreken. De kraan, afvoer,
watercapaciteit en dergelijke functioneren prima, er zijn geen opmerkingen.
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Keukenmeubel/kastKeukenmeubel/kast Goed

De keukenkasten, deuren, lades en overige (vaste) keukenmeubel onderdelen zijn allemaal gecontroleerd op de
aanwezigheid van alle onderdelen en op functionaliteit. Alles zoals omschreven lijkt voldoende te kunnen
functioneren. In de praktijk en bij dagelijks gebruik kan altijd blijken dat het één of andere onderdeel toch niet
werkt zoals verwacht of in mindere mate.

KeukenapparatuurKeukenapparatuur Goed

De keukenapparatuur is allemaal globaal gecontroleerd op de aanwezigheid van alle onderdelen en op
functionaliteit. Alle apparaten lijken voldoende te kunnen functioneren. In de praktijk en bij dagelijks gebruik
kan altijd blijken dat het één of andere apparaat toch niet werkt zoals verwacht of in mindere mate.

13.4 Overige ruimtes sanitair13.4 Overige ruimtes sanitair Matig

De wasbak(ken) in de overige ruimte(s) zijn op overige gebreken en functioneren gecontroleerd, hierbij is
opgemerkt dat de kraan niet goed functioneert. Wij gaan ervan uit dat deze nog kan worden gerepareerd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

14 Installaties, gas, water en electra14 Installaties, gas, water en electra Goed

14.1 Elektra installatie14.1 Elektra installatie Voldoende

Elektra installaties behoren niet tot het bouwkundige deel, in verband met het belang in relatie tot het geheel
van het object is een visuele beoordeling toch meegenomen in deze rapportage. De installatie is op basis van
steekproeven gecontroleerd en zeker niet uitvoerig doorgemeten. Bijvoorbeeld de verdeling en uitsplitsing van
alle wandcontactdozen, schakelaars en apparaten over de verschillende groepen is niet gecontroleerd.

BedradingBedrading Matig

De bedrading is plaatselijk gecontroleerd, vanzelf is het niet mogelijk geweest om tijdens de inspectie het
gehele systeem op functioneren te controleren. Indien afwijkingen zijn opgemerkt hebben we deze
hiernavolgend benoemd.

Er is losse bedrading aanwezig, deze is niet verwekt in pvc-buismateriaal en daarmee dus onveilig. Hier moeten
wat aanpassingen worden gedaan voor wat betreft de afwerking en installatie waarna het geheel prima kan
functioneren. De kosten zijn een stelpost en kunnen naar gelang de bevindingen van de installateur oplopen.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

€0 €60 €0

€180 €0 €0
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Groepen en meterkastGroepen en meterkast Voldoende

Er is wat mechanische schade of er ontbreken kleine onderdelen aan de groepenkast, dit kan eenvoudig
worden hersteld en/of alsnog worden aangebracht. De groepen en meterkast verkeren verder in een voldoende
en goede conditie, het geheel is actueel en kan prima functioneren.

Door ontbrekende onderdelen aan de groepenkast kan zich stof ophopen in de kast. De warmte van de
elektrische installatie in combinatie met stof en vuil kan het begin zijn van brand!

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Aantal groepenAantal groepen Goed

Er is een groepenkast met meer dan 7 groepen in de woning aanwezig. Voor een gemiddelde woning is dit
voldoende.

Buiten bovenstaande opmerking kan er verder geen aanbeveling gedaan worden hoeveel groepen er nodig
zijn, omdat dat geheel afhankelijk is van de hoeveelheid apparatuur, lichtgroepen en wensen van de
gebruiker.

HoofdschakelaarHoofdschakelaar Goed

Op de groepenkast is een hoofdschakelaar aanwezig. Deze is niet getest, maar lijkt te functioneren. 

Een hoofdschakelaar is sinds september 2005 verplicht in elke groepenkast.
Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven.
Dit geldt ook indien ingrijpende aanpassingen worden/zijn gedaan aan de elektrische installatie of
groepenkast.

€65 €0 €0
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AardlekschakelaarAardlekschakelaar Goed

Er is één (of meerdere) aardlekschakelaar(s) aanwezig in de groepenkast. Een aardlekschakelaar komt voor in
bijna alle groepenkasten! De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de installatie spanningsloos gemaakt kan
worden. Het spanningsloos maken van de installatie gebeurt wanneer de aardlekschakelaar opmerkt dat er
lekstroom is. 

Met lekstroom wordt bedoeld: stroom die via een andere manier de installatie verlaat dan dat verwacht mag
worden.
De functie van de aardlekschakelaar is dan ook niet te onderschatten!
In woonhuizen moeten bij het vervangen, uitbreiden of aanpassen van de groepenkast alle groepen verplicht
worden beveiligd door een aardlekschakelaar.
De toepassing van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is al sinds 1975 in
Nederland volgens de NEN 1010 verplicht.
In voorkomende gevallen zijn niet alle groepen in de woning achter de aardlekschakelaar gemonteerd.

De aanwezige aardlekschakelaar kan voor zover visueel waarneembaar voldoende en goed functioneren.
De aardlekschakelaar kan regelmatig getest worden door middel van de ‘testknop’. Indien u zekerheid wenst
over het veilig en goed functioneren van deze schakelaars zullen deze moeten worden doorgemeten.

Schakelaars, wandcontactdozen & vaste lichtpuntenSchakelaars, wandcontactdozen & vaste lichtpunten Matig

In de woning zijn gebreken aan 2 schakelaars. Reparatie heeft geen zin, vervangen gaat sneller en is dus
voordeliger. Aan de overige schakelaars in de woning zijn geen of slechts minimale gebreken opgemerkt. Het
geheel verkeert verder in een voldoende conditie en lijkt prima en ook veilig te kunnen functioneren.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Randaarde op wandcontactdozenRandaarde op wandcontactdozen Goed

De netspanning van de woningen in Nederland is 230 volt. Deze spanning is levensgevaarlijk wanneer iemand
hiermee in contact komt. Om te voorkomen dat mensen onder spanning komen te staan worden elektrische
machines en apparaten geaard. De aarding zorgt er voor dat de stroomkring via de aardedraad naar de aarde
loopt. De aarddraad heeft een geelgroene kleur en zit naast de bruine en de blauwe draad in de aansluitkabel
van elektrische apparaten. De stopcontacten met randaarde zorgen voor contact met de aarde maar doen dat
indirect via de aardedraad. De aarde in deze speciale stopcontacten noemt men daarom randaarde. In deze
woning zijn stopcontacten met randaarde aanwezig, deze zijn op basis van steekproeven gecontroleerd.

Een extra veiligheid op de buitenkant van metalen apparaten is de randaarde. Deze zorgt ervoor dat het
apparaat niet onder stroom komt te staan bij een storing. Op de buitenkant van het apparaat (meestal niet
zichtbaar) is een aardedraad aangesloten, deze aardedraad gaat via de bekabeling (het snoer en de stekker)
en het stopcontact (met randaarde) via de meterkast en een aardpen de grond in!
Dit onderdeel van de bouwtechnische keuring is geen keuring van uw laagspanningsinstallatie en ook niet
getoetst conform de NEN 1010.

Bij één of meerdere wandcontactdozen in de slaap/woonkamer(s) is de aarding gecontroleerd. Deze is
voldoende en functioneert!

14.2 Watersysteem14.2 Watersysteem Goed

De woning wordt voorzien van warm water door middel van een cv combi ketel met watervat. Aan een combi
cv ketel moet jaarlijks preventief onderhoud worden uitgevoerd. Het apparaat moet inwendig en uitwendig
worden schoongemaakt. De brander moet worden gereinigd en de beveiligings en regelapparatuur moet
worden gecontroleerd. Vraag uw installatiebedrijf naar eventuele abonnementsvormen voor dit jaarlijkse
onderhoud.

€0 €70 €0
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Gebreken en/of opmerkingen watersysteemGebreken en/of opmerkingen watersysteem Matig

Het leidingwerk klappert bij het gebruik. Vooral als een watervoeding (warm of koud water) snel wordt
afgesloten is het klappen hoorbaar. Dit zal in de woning vooral hoorbaar zijn als bijvoorbeeld de wasmachine
wordt gebruikt. Grootste oorzaak van dit klapperende leidingwerk is dat leidingen onvoldoende zijn gebeugeld.
Als het nog mogelijk is kan dit beugelwerk daar waar nodig alsnog worden aangebracht of verbeterd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

De aftapkraam nabij de watermeter of invoer functioneert matig. Er kan nog worden geprobeerd de aftapkraan
te repareren door het gebruik van bijvoorbeeld kruipolie (WD40). Wees voorzichtig met forceren! Dergelijke
oudere of slecht werkende aftapkranen kunnen zomaar afbreken.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

14.3 Gasinstallatie14.3 Gasinstallatie Goed

De woning is aangesloten op gas, er is een gasmeter in de woning aanwezig en een gasleiding netwerk.

Aan de gasmeter en gasinstallatie zijn geen gebreken opgemerkt voor zover de bedoelde onderdelen visueel
zijn waargenomen. Dit is geen installatiekeuring, de gasleidingen zijn niet afgeperst. Het geheel lijkt deugdelijk
en technisch in orde. Het geheel kan veilig en goed functioneren.

14.7 Verwarming14.7 Verwarming Goed

De woning is voorzien van een traditioneel CV-systeem (Centrale verwarming) met ketel.

Er is regelmatig onderhoud gepleegd aan de CV-ketel. Jaarlijks onderhoud aan een CV-ketel wordt geadviseerd.

De CV-ketel is altijd goed onderhouden, periodiek zijn de onderhoudsbeurten uitgevoerd. Gezien het bouwjaar
(ongeveer 2009 t/m 2011) van de CV-ketel is vervangen niet aan de orde.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Opmerkingen CV ketelOpmerkingen CV ketel Goed

€0 €0 €45

€0 €15 €0

€65 €0 €0
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15 Ventilatie in de woning15 Ventilatie in de woning Goed

In de woning is een balansventilatiesysteem aanwezig. Balansventilatie zorgt voor voldoende verse lucht. Lucht
wordt mechanisch afgevoerd en mechanisch toegevoerd. Een systeem met balansventilatie bestaat uit een
ventilatie-unit die meestal op zolder staat. In huis zijn luchtkanalen aangelegd voor toe- en afvoer. Op
verschillende plaatsen in huis zitten afzuig- en inblaasventielen in het plafond of in de wand.

Sommige mensen denken dat je bij balansventilatie geen ramen open zou mogen zetten. Dat is een
misverstand. Als u een raam open wilt zetten, doet u dat.
Laat de deurspleten vrij. Die zijn voor de luchtcirculatie in huis.
Balansventilatie vergt onderhoud. In de ventilatie-unit zitten twee flters. Die moet u af en toe stofzuigen en
tweemaal per jaar vernieuwen. 
De installatie moet eens per twee jaar door een onderhoudsbedrijf worden nagekeken.

Het systeem gebruikt in de woning kunststof ventielen, deze lijken eenvoudig zelf te reinigen maar dit is niet
verstandig om te doen. Met de ventielen is de luchtstroom in de kanalen afgesteld. Laat uw ventilatieventielen
en kanalen periodiek reinigen door een vakman, zo weet u zeker dat de afstelling van de ventielen
gecontroleerd wordt, en zonodig vakkundig wordt bijgesteld. Het zelf reinigen van ventielen is natuurlijk wel
mogelijk als u het binnenwerk (de draaischijven) maar niet verdraaid.

15.1 Installatie & ventielen15.1 Installatie & ventielen Matig

In dit geval zijn de ventielen vervuild en verliezen hierdoor capaciteit. De ventielen zijn niet goed onderhouden
en de vraag is of deze goed zijn afgesteld. In elk geval kunnen de ventielen door middel van zelfwerkzaamheid
worden gereinigd.

16 Brandveiligheid in de woning16 Brandveiligheid in de woning Goed

16.3 Brandmelders16.3 Brandmelders Goed

In de woning is een brandmeldinstallatie. Deze is bedoeld om een brand te detecteren, hierop kan de
brandmeldinstallatie een gerichte opvolgende actie ondernemen zoals blussen of het uitzenden van een alarm
of doormelding naar aan meldkamer.

Controleer (indien van toepassing) jaarlijks de batterijen en vervang deze minstens eens per 2 jaar.
Op de melder zit een controle/test knop, doe deze test tenminste eenmaal per jaar.
Met een brandmelder kan een brand al in een vroeg stadium worden gedetecteerd en schade gereduceerd.

Wanneer u uw huis gaat opknappen of verbouwen mag dit niet tot gevolg hebben dat de brandveiligheid
vermindert. Sta er eens bij stil dat door het verwijderen van deuren of tussenwanden brand en rook zich vanuit
de keuken of woonkamer snel door de gehele woning kunnen verspreiden. Zorg dat een vluchtroute zo lang
mogelijk begaanbaar blijft bij brand, anders wordt het zeer moeilijk om aan de brand te ontkomen.
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17 Kruipruimte17 Kruipruimte

17.1 Toegankelijkheid kruipruimte17.1 Toegankelijkheid kruipruimte Goed

Er is toegang mogelijk tot de kruipruimte, deze is geheel toegankelijk.

17.2 Algemeen kruipruimte17.2 Algemeen kruipruimte Matig

In de kruipruimte is vervuiling aanwezig. Het is beter om deze vervuiling te verwijderen. Oud hout gaat rotten,
hier kunnen schimmels op ontstaan of een zwam op gaan wortelen. Ook hindert de vervuiling een
onbelemmerde ventilatie, dit is niet goed voor het klimaat onder de woning.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

17.3 Vloerisolatie bij houten vloer17.3 Vloerisolatie bij houten vloer

17.4 Vloerbalken en vloerbeschot17.4 Vloerbalken en vloerbeschot

17.5 Vloerbalken (houtrot)17.5 Vloerbalken (houtrot)

17.6 Onderslagbalk17.6 Onderslagbalk

17.7 Vloerconstructie17.7 Vloerconstructie

17.8 Klimaat en ventilatie kruipruimte17.8 Klimaat en ventilatie kruipruimte
De bodem van de kruipruimte is droog, er staat geen water ten tijde van de inspectie. De juiste basis voor een
goed klimaat in de kruipruimte is hiermee aanwezig.

De kruipruimte is voldoende geventileerd, het klimaat is goed. Er is geen risico op condensatie aan onderzijde
van de vloerconstructie. Prima dus!

18 Riolering in woning/kruipruimte18 Riolering in woning/kruipruimte Goed

De riolering is van PVC/PE. Beide zijn een materiaal wat bijvoorbeeld ook in nieuwbouwwoningen wordt
toegepast.

De beoordeling van de riolering welke hierna volgt betreft altijd alleen datgene wat visueel waarneembaar
is. 
We merken op dat een riolering altijd beperkt zichtbaar is, niet alle zijde's zijn gezien, ook een doorvoer door
een vloer of fundering of onderdelen welke deels in het zand liggen en/of delen van de riolering in andere
niet bekeken of bereikbare compartimenten zijn vanzelf niet geïnspecteerd.

Er zijn aan de riolering geen gebreken opgemerkt, het afschot is goed, de montage is voldoende en er zijn geen
gebreken of lekkages opgemerkt. Het geheel kan prima functioneren.

€0 €55 €0
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20 Fundering van de woning20 Fundering van de woning Goed

De meest gebruikte en bekende methode om een woning te funderen is een heipaal. In dit geval is de woning
gefundeerd op betonnen heipalen. De fundering is op deze palen gefxeerd. De paal heeft een berekende vaste
lengte en de paalpunt staat op de vaste (zand)grond.

In heel Nederland daalt en beweegt de bodem, dit is deels inzichtelijk door op internet te zoeken op
'bodemdalingskaart'. Er zijn gebieden waar de bodem 3 mm, of in sommige gebieden zelfs met 10
millimeter per jaar daalt. Deze bodemdaling kan op enig moment verzakte gevels, ongelijke drempels,
scheuren in muren, wateroverlast en ook schade aan tuinen, bestrating en rioleringen veroorzaken. 
Woningen met een paalfundering ondervinden over het algemeen minder hinder van de bodemdaling dan
woningen met een staalfundering. 
Overheden zijn zich bewust van deze bodemdaling en onderzoeken naar de juiste maatregelen, een
defnitieve maatregel of oplossing lijkt niet mogelijk. Daarom wordt er vooral gekeken naar de
grondwaterstand die van grote invloed is op de bodemdaling, ook is klimaatverandering een belangrijke
factor, zeggen onderzoekers. Bij langdurige droogte ontstaan immers scheuren en verzakkingen.
Schade in en aan woningen ten gevolge van een bodemdaling kan spontaan en op elk moment ontstaan,
reeds aanwezig zijn of in de toekomst verder uitbreiden. Dergelijke schade is niet te voorzien tijdens de
uitgevoerde bouwkundige keuring, voor eigen risico en uitgesloten voor iedere vorm van aansprakelijkheid.

20.1 Gebreken aan de fundering20.1 Gebreken aan de fundering Goed

Voor zover de fundering is bekeken zijn er geen gebreken opgemerkt. Natuurlijk is niet de hele fundering aan
alle kanten gezien! Het afgeleide oordeel van datgene wat wel is gezien kan worden samengevat als technisch
in voldoende conditie.

22 Optrekkend vocht22 Optrekkend vocht

24 Daken24 Daken Voldoende

Op het hoofddak van de woning is een pannendak aanwezig. Een dakpan is een dakbedekking van gebakken
klei of gevormde beton die geschikt is om op een hellend dak te worden toegepast. Ook kunnen dakpannen
verticaal worden verwerkt, hiertoe vormt de verankering een essentieel onderdeel. Op het houten dak wordt
vaak een latwerk gemaakt van panlatten op de maat van de pannen, waar de pannen met een nok op rusten. De
pannen vormen een aaneengesloten geheel. Doordat ze elkaar overlappen en veelal zijn voorzien van kop- en
zijsluitingen wordt een waterdicht en windvast geheel gevormd.

Jaarlijks onderhoud: Algen en mossen vinden het heerlijk om zich te nestelen op (oudere) pannendaken,
zeker als er ook bladeren op liggen van bomen in de buurt van uw dak. 
Door jaarlijks 15 minuten op uw dak door te brengen om dit alles te verwijderen zorgt u ervoor dat uw dak
zo lang mogelijk in goede conditie blijft.

24.1 Dakvlak doorzadeling24.1 Dakvlak doorzadeling Goed

Specifek is langs het dakvlak gekeken om te kijken of er sprake is van enige doorzadeling (doorzakken). Een
doorzadeling kan duiden op een verzwakte onderliggende constructie. In dit geval is dat zeker niet aan de orde
en zijn er geen afwijkingen opgemerkt.

24.2 Knik in dakvlak aan onderzijde24.2 Knik in dakvlak aan onderzijde

24.3 Horizontale uitlijning noklijn24.3 Horizontale uitlijning noklijn

24.4 Pannendak24.4 Pannendak Voldoende
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Algehele conditie van de pannenAlgehele conditie van de pannen Voldoende

De pannen op het dak verkeren in een technisch matige tot goede conditie. Deze zijn bekeken waarbij vooral
gelet is of de kwaliteit van de pan niet al te zeer is aangetast. In dit geval wordt de kwaliteit als matig tot goed
beoordeeld, het einde van de levensduur van de dakpan is echter niet aan de orde of in zicht.

De levensduur van een betonnen dakpan is gemiddeld 30 jaar.
De levensduur van een keramische pan is gemiddeld 50 jaar.
De levensduur van een pan kan in gunstige omstandigheden wel oplopen tot 100 jaar, dit hangt mede af van
het onderhoud.

PannenPannen Voldoende

Een aantal pannen dienen te worden herschikt, deze kunnen prima worden hergebruikt maar zijn wat verzakt of
niet correct terug geplaatst na het betreden van het dak in het verleden.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

NokpannenNokpannen Matig

Er zijn gebreken aan de nokpannen, deze zijn gecontroleerd op breuk, uitlijning, lekkagerisico en aansluiting
met het pannendak. Reparatie wordt geadviseerd om lekkage of risico's op lekkage te voorkomen.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Overige opmerkingen dakOverige opmerkingen dak Goed

Geen verdere opmerkingen.

25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren25 Schoorsteen en/of rookgasafvoeren Goed

Op de woning is een (of meerdere) schoorsteen aanwezig, voor zover als mogelijk is deze op afstand kritisch
bekeken. Opgemerkte gebreken worden hierna benoemd. De bovenzijde hebben we vanzelf niet kunnen
inspecteren, hiervoor zou een drone nodig zijn of een hoogwerker, helaas valt dat buiten de scope van deze
inspectie.

Het is door middel van een visuele inspectie niet vast te stellen of de schoorsteen voldoet. Ook zijn de
kanalen niet aan de binnenzijde geïnspecteerd
Geadviseerd wordt de schoorsteenkanalen die in gebruik zijn periodiek te laten vegen door een erkend
bedrijf

€60 €0 €0

€120 €0 €0
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25.1 Schoorsteen25.1 Schoorsteen Goed

Er zijn geen gebreken opgemerkt aan het metsel- en/of voegwerk van de schoorsteen.

25.2 Beton afdekplaat op schoorsteen25.2 Beton afdekplaat op schoorsteen Goed

Aan de betonnen schoorsteen afdekplaat zijn geen gebreken opgemerkt, het geheel kan als bedoeld prima en
goed functioneren. 

Let erop dat het beton wordt onderhouden! Indien deze poreus wordt kan vocht in het beton dringen.
Eventuele aanwezige wapening gaat hierdoor roesten met betonschade tot gevolg, ook kan dan zelfs bij
vorst (beton)schade ontstaan.

25.3 Overige gebreken schoorsteen25.3 Overige gebreken schoorsteen Goed

Er zijn geen overige gebreken aan de schoorsteen, het lood of zinkwerk en de aansluitingen met dak.

26 Overige dak en/of gevel doorvoeren26 Overige dak en/of gevel doorvoeren Goed

Dak- en/of geveldoorvoeren kunnen worden toegepast in allerlei situaties. Denk hierbij aan de rookgasafvoer
van een CV-installatie, een bad- of gasgeiser. Ook ventilatiesystemen maken gebruik van dak- of
geveldoorvoeren. Deze doorvoeren zijn altijd een risico voor wat betreft ongedierte toegang, inwateren of
lekkage. Het is belangrijk deze doorvoeren periodiek te controleren, maar ook vervangen of reparatie door een
deskundige te laten uitvoeren. 

Niet professioneel aangesloten rookgasafvoeren zijn een groot risico voor uw gezondheid.
Indien een rookgasafvoer van een oudere geiser niet goed is aangesloten is een risico op koolmonoxide
altijd aanwezig.

Er zijn dak/gevel doorvoeren aanwezig. Deze zijn op afstand gecontroleerd. Hier zijn geen gebreken aan
opgemerkt, de doorvoeren zijn compleet. Er is geen risico op inwateren, de bevestiging is deugdelijk. Het
geheel kan zoals bedoeld goed en veilig functioneren.
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27 Goten27 Goten Goed

27.1 Zinken goot27.1 Zinken goot Goed

De zinken dakgoot is de opvangbak of opvangstrook die hemelwater afvoert van het dak naar de regenpijp.
Zink is een bouwmetaal met een veelzijdig karakter en heeft een lange levensduur.

Goten moeten ten minste eenmaal per jaar worden onderhouden en schoongemaakt.
Afhankelijk van de vervuiling en/of bomen in de buurt van de woning tweemaal per jaar.
Controleer ook de aansluitingen van de horizontale delen en de aansluiting op de hemelwaterafvoer.

De goten zijn op gebreken, lekkages en afwijkingen gecontroleerd. Deze zijn niet opgemerkt, het geheel is goed
onderhouden, regelmatig schoongemaakt en kan voorlopig nog als bedoeld functioneren.

28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de woning28 Dakdetails en/of dakafwerkingen van de woning Goed

28.1 Overstekken28.1 Overstekken Goed

Er is een overstek aanwezig, het geheel is op afstand gecontroleerd op gebreken of afwijkingen.

Er zijn geen gebreken of afwijkingen opgemerkt aan de overstek van de woning. Het geheel ziet er goed uit,
eventueel schilderwerk wordt elders in dit rapport benoemd.
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29 Afwatering en hemelwaterafvoeren29 Afwatering en hemelwaterafvoeren Matig

Onder hemelwater verstaan we alle vormen van water dat "uit de hemel" komt, zoals regen, sneeuw, hagel. Doel
van de hemelwaterafvoer is het afvoeren van hemelwater van dak en dakgoot naar de riolering. Niet altijd is de
hemelwaterafvoer aangesloten op de riolering maar eindigt deze boven de grond of in een grindpunt langs de
gevel.

Let op, alleen de bovengrondse hemelwaterafvoer zijn visueel (en niet op functioneren) gecontroleerd.
Ondergrondse HWA afvoeren welke weer zijn aangesloten op een riolering of iets dergelijks zijn vanzelf niet
op gebreken en functioneren gecontroleerd.

29.1 Opmerkingen of gebreken HWA29.1 Opmerkingen of gebreken HWA Matig

Er zijn gebreken aan de bevestiging van de hemelwaterafvoeren, deze gebreken kunnen eenvoudig worden
hersteld. Bij elke bouwmarkt kunnen de benodigde onderdelen worden aangeschaft.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

De hemelwaterafvoeren zijn mogelijk wat verzakt of uit elkaar geweken. Er zijn gebreken aan de aansluitingen.
Met name op de verbindingen moet herstel worden uitgevoerd. Eventueel kunnen onderdelen worden
vervangen, reparatie is eenvoudig mogelijk.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

31 Gevels31 Gevels Goed

De woning is voorzien van metselwerk gevels. De gevel is gecontroleerd deels op afstand en deels van nabij,
hierbij is ook het voegwerk gecontroleerd op verzanding en op hardheid.

€0 €45 €0

€0 €65 €0
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31.1 Uitlijning van de woning31.1 Uitlijning van de woning Goed

De woning is op afstand en ook langs de gevels zowel horizontaal als verticaal vergeleken met belendende
percelen of woningen. Hierbij zijn visueel geen afwijkingen  opgemerkt.

31.4 Zetting en scheurvorming (metselwerk)31.4 Zetting en scheurvorming (metselwerk) Matig

In de metselwerk gevel is scheurvorming aanwezig.

In dit geval kan de oorzaak van de scheurvorming worden toegeschreven aan een werking en zetting van de
materialen. Op zich een normaal verschijnsel. Doordat de krachten die vrijkomen onvoldoende kunnen worden
afgegeven aan een dilatatie in de gevel kan scheurvorming ontstaan. In dit geval kan de scheurvorming over
een lengte van 6 meter worden hersteld. 

Bij reparatie van scheurvorming in metselwerk gevels moet het metselwerk 'vertand' worden verwijderd en
nieuw worden aangebracht. 
Het is niet uitgesloten dat op enig moment nieuwe scheurvorming gaat optreden.
Overwogen moet worden om een deel van de werking en zetting van materialen te handhaven en geen
herstel uit te voeren! Dit omdat het metselwerk nu zelf een dilatatie heeft gevormd en zijn werking en zetting
aan deze beperkte scheurvorming kan afgeven. Na een eventueel herstel is terugkeer van nieuwe of
dezelfde scheurvorming bijna zeker, indien niet alsnog dilataties in het metselwerk worden aangebracht.
Dilatatie is de methode om het werken van de buitenmuur (buitenblad, buitenspouwblad, gevel) op te
vangen. Omdat spouwmuren gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld uitzetten en krimpen dan de vroegere dikke
massieve muren is het aanbrengen van een dilatatievoeg bijna altijd noodzakelijk, zeker voor grotere
oppervlakken (bijvoorbeeld meer dan ca. 6 m breed). Door aangrijpende belastingen op de gevel (wind)
en vervorming door temperatuurverschillen kunnen scheuren ontstaan. Dilatatievoegen voorkomen deze
scheuren.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

31.7 Overige gebreken gevels31.7 Overige gebreken gevels Goed

De gevels zijn op overige gebreken gecontroleerd, deze zijn niet opgemerkt. Er zijn geen overige bevindingen of
gebreken te melden voor wat betreft de gevels.

€0 €990 €0
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31.8 Lateien of rollaag boven gevelopeningen31.8 Lateien of rollaag boven gevelopeningen Matig

De betonnen latei boven de gevelopeningen zijn aan het einde voorzien van een zogenaamde harde voeg.
Doordat de betonlatei boven het kozijn kan uitzetten en krimpen door weersinvloeden (zoals warmte en koude)
drukt deze het metselwerk opzij waardoor scheurvorming in de gevel kan ontstaan (of reeds aanwezig is). Wij
adviseren de harde voeg aan het einde van de latei te verwijderen (uitslijpen of uitboren) en hier een dilatatie
kitvoeg in aan te brengen zodat de latei enigszins kan vervormen zonder direct schade aan de gevel te
veroorzaken.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

31.9 Trasraam31.9 Trasraam Slecht

Het voegwerk van het trasraam is slecht, afwaterend gevelwater wordt nu eerder geabsorbeerd door het
metselwerk waardoor bijvoorbeeld door bevriezing schade aan het metselwerk kan ontstaan. Om de risico's op
vochtproblemen in de woning te verminderen, dient in dit gevel ongeveer 3 vierkante meter voegwerk van het
trasraam vervangen te worden.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning34 Kozijnen en beglazing buitenzijde woning Matig

In de woning zijn houten kozijnen gemonteerd

34.1 Hang- en sluitwerk kozijnen34.1 Hang- en sluitwerk kozijnen Matig

Er zijn diverse kleine gebreken aan het hang- en sluitwerk van de kozijnen. Wij adviseren klein onderhoud uit te
voeren. Daar waar nodig kunnen onderdelen worden vervangen. 

Met deugdelijk hang- en sluitwerk is de kans kleiner op een geslaagde inbraak.
Het hang- en sluitwerk is niet specifek gecontroleerd op veiligheid of politiekeurmerk.
Regulier onderhoud aan het hang- en sluitwerk moet u jaarlijks uitvoeren, denk aan intikken van de
scharnierpennen en alle draaiende en bewegende delen spuiten met een kruipolie. 
Kruipolie (WD40) kunt u bij elke bouwmarkt aanschaffen.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

34.2 Houtrot kozijnen34.2 Houtrot kozijnen

€0 €340 €0

€0 €195 €0

€0 €85 €0
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34.4 Kozijnbevestiging34.4 Kozijnbevestiging Goed

Er is gecontroleerd of de bevestiging van de kozijnen in orde is. De kozijnen staan vast en zijn deugdelijk
gemonteerd. Hierbij zijn geen gebreken opgemerkt.

34.5 Kozijnrubbers34.5 Kozijnrubbers Matig

De rubbers langs de beglazing en draaiende delen zijn gecontroleerd en verkeren in een matige conditie.
Uitgedroogde rubbers en ingescheurde rubbers zijn aanwezig. Direct onderhoud aan de rubbers wordt
geadviseerd, indien nodig kunnen onderdelen worden vervangen waarna het geheel weer voldoende deugdelijk
kan functioneren.

Gebruik WD40 op een doekje of vaseline om de raamrubbers te onderhouden (insmeren). Dit voorkomt
uitdrogen en inscheuren van het materiaal.
Siliconenspray of andere producten met siliconen kunnen de lak van uw kozijnen aantasten en worden niet
geadviseerd.

34.6 Kozijn vervuiling34.6 Kozijn vervuiling Matig

De kozijnen zijn op onderhoud en vervuiling gecontroleerd. De kozijnen zijn niet optimaal onderhouden,
vervuiling is reeds ingevreten in de afwerking. Dit is niet goed voor de levensduur van de afwerking,
kozijnonderdelen en de kozijnen. Alsnog adviseren wij om de kozijnen per direct en regelmatig te gaan
onderhouden.

Geen regelmatig onderhoud zal de levensduur van bijvoorbeeld schilderwerk met 30% verkorten.
Slecht onderhoud en vervuiling van de kozijnen is niet fraai en hebben een negatieve invloed op de
uitstraling van de woning.

34.8 Beglazing34.8 Beglazing Slecht

De woning is (deels) voorzien van isolerende beglazing, dit kan HR+, HR++ of elk ander soort isolatieglas zijn.
Isolatieglas (HR++), ook wel dubbel glas genoemd in de volksmond, is op dit moment het meest toegepaste
glas in de woning en utiliteitsbouw.

De dubbele beglazing is op gebreken, breuk en lekkage gecontroleerd, ten tijde van de inspectie is gebleken dat
circa 4 m2 moet worden vervangen. De overige beglazing verkeert voor zover zichtbaar in een goede en
voldoende conditie. 

De beglazing is niet heel specifek gecontroleerd op krassen welke al heel snel kunnen ontstaan bij schuur
of schilderswerkzaamheden.
Lekke dubbele beglazing kan in voorkomende gevallen visueel niet direct waarneembaar zijn. Pas onder
bepaalde omstandigheden gaat de spouw tussen de beglazing condenseren. Als condensatie zichtbaar
wordt is er sprake van lekke isolerende beglazing.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

In de woning is (deels) enkele beglazing aanwezig. Hier kan dus op het gebied van comfort en besparen iets
worden verbeterd. Met geïsoleerd glas is er minder condensatie en blijft het warmer in huis. Het wooncomfort
zal sterk verbeteren bij gebruik van rendement beglazing.

De enkele beglazing is op breuk gecontroleerd, ten tijde van de inspectie is dit niet aangetroffen. De beglazing
verkeert in een goede en voldoende conditie. 

De beglazing is niet heel specifek gecontroleerd op krassen welke al heel snel kunnen ontstaan bij schuur
of schilderswerkzaamheden.

€0 €340 €0
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34.9 Overige gebreken kozijnen34.9 Overige gebreken kozijnen Matig

De tochtafsluiting langs de kozijnen en de aansluitingen met de gevel is niet optimaal. Tocht is duidelijk
waarneembaar, de afsluiting kan worden verbeterd. Dit kan door langs het kozijn aan de buitenzijde alsnog een
afdichting aan te brengen. Denk hierbij aan een kitvoeg of indien mogelijk (en nog beter) een compriband.

Compressband (zwelband/compriband) wordt veelal toegepast als slagregendichte afdichting in de kozijn-
en gevelindustrie. Bijvoorbeeld tussen stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Maar ook bij prefab beton en
dilatatievoegen in metselwerk. Zwelband/Compriband is verouderingsbestendig en heeft een lange
levensduur.

Enkele ramen en/of deuren klemmen of kunnen niet goed en soepel worden gebruikt en afgesloten. In de
meeste gevallen kunnen niet goed sluitende ramen en deuren worden afgesteld. Vooralsnog gaan wij ervan uit
dat e.e.a. kan worden afgesteld en zijn de kosten hiertoe beperkt.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

34.10 Raamdorpels34.10 Raamdorpels Voldoende

Raamdorpelstenen (keramisch)Raamdorpelstenen (keramisch) Matig

Er zijn (deels) keramische raamdorpels aangebracht.

Raamdorpels lopen schuin af en steken iets buiten het metselwerk. 
Een waterslag is een voorziening onder een raam waardoor (regen)water niet direct op en in de muur
terechtkomt. 
Waterslagen beschermen dus de bovenzijde van het buitenblad (metselwerk) tegen indringen van water aan
de onderzijde van het raam.

€120 €0 €0
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Tijdens de inspectie is gebleken dat 3 strekkende meter raamdorpelstenen los liggen. Deze dienen opnieuw te
worden gemonteerd, waarna ook het voegwerk kan worden hersteld.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten

Natuursteen en/of beton raamdorpelsNatuursteen en/of beton raamdorpels Goed

Er zijn (deels) massieve hard- of natuurstenen of betonnen raamdorpels gemonteerd, deze geven de woning
een degelijke uitstraling. Deze raamdorpels hebben verder als voordeel dat ze zeer slijtvast zijn. 

De raamdorpels loopt schuin af en steken iets buiten het metselwerk. 
Een waterslag is een voorziening onder een raam waardoor (regen)water niet direct op en in de muur
terechtkomt.
Waterslagen beschermen dus de bovenzijde van het buitenblad (metselwerk) tegen indringen van water aan
de onderzijde van het raam.

De raamdorpels zijn gecontroleerd op gebreken of afwijkingen, deze zijn niet opgemerkt. Het geheel verkeert in
een voldoende conditie en kan goed functioneren als afwatering.

35 Schilderwerk buiten de woning35 Schilderwerk buiten de woning Voldoende

Het schilderwerk aan buitenzijde van de woning is gecontroleerd en voor het grootste gedeelte op afstand
bekeken. De algehele indruk is matig tot gedateerd! Er hoeft geen direct schilderwerk uitgevoerd te worden, het
geheel verkeert technisch in een acceptabele conditie. Onderhouden en bijhouden van de kozijnen is in dit
geval wel relevant. Door goed onderhoud kan de levensduur van het schilderwerk (de verf) worden
gemaximaliseerd.

Signaleer op tijd kritieke punten door elk voor- en najaar het houtwerk na te kijken en tref
voorzorgsmaatregelen om verder verval (houtrot) te voorkomen. 
Let vooral op onderhoudsgevoelige plekken, zoals overgangen tussen liggend en staand houtwerk,
onderkanten van hout en multiplex, houtverbindingen, omtrekspeling van ramen en deuren (2 à 3 mm) en de
glasafdichting.
Schilderwerk is aan onderhoud toe als de verf poedert, onvoldoende hecht of als de verf barsten heeft tot
op de ondergrond. Verwijder in dit geval de oude laag in zijn geheel. 
Krab kleine naadjes en putjes schoon en vul deze met tweecomponenten reparatiemiddel op epoxybasis.
Ook grotere beschadigingen zoals houtrot kunt u hiermee herstellen. Naadjes kunt u ook dichten met een
acrylaatkit
Houtrot kan aanwezig zijn en pas zichtbaar worden bij schuur of herstelwerkzaamheden. Ook kan houtrot
(bewust) zijn verborgen of slecht zijn hersteld.

€360 €0 €0
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39 Garagedeur39 Garagedeur Goed

De aanwezige garagedeur is op functioneren gecontroleerd, deze verkeert in een technisch goede conditie en
kan prima functioneren. Er zijn geen gebreken of opmerkingen. Regelmatig onderhoud en invetten of inspuiten
met bijvoorbeeld WD40 van bewegende onderdelen wordt geadviseerd.

41 Buiten de woning (tuin e.d)41 Buiten de woning (tuin e.d) Matig

41.1 Algeheel onderhoud buiten de woning41.1 Algeheel onderhoud buiten de woning Slecht

De algehele onderhoudsstaat buiten de woning is slecht onderhouden. Het geheel verkeert dus in een slechte
conditie. Hier is weinig zorg aan besteed! Het zal enige moeite kosten om dit alles weer een beetje op orde te
krijgen.

41.3 Metselwerk buiten de woning41.3 Metselwerk buiten de woning Matig

Buiten de woning is metselwerk aanwezig, hiermee wordt bedoeld een metselwerk erafafscheiding, muurtjes,
penanten of andere vormen van metselwerk.

Er is scheurvorming aanwezig in het metselwerk buiten de woning, vanzelf heeft dit als oorzaak de instabiele
basis en bodemstructuur. Het is onwaarschijnlijk dat hier een deugdelijke fundering is toegepast. Kortom voor
dergelijke metselwerken is dat een reëel en terugkerend risico. De situatie is niet gevaarlijk, indien gewenst kan
herstel of vervanging worden uitgevoerd.

41.4 Trappen buiten de woning41.4 Trappen buiten de woning Matig

Er is een metalen buitentrap aanwezig, deze is gecontroleerd op stabiliteit, bevestiging en veiligheid. Ook de
verankering aan de muur, eventueel metselwerk rond die verankering en de bevestiging op de grond is
gecontroleerd.
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Op metalen onderdelen van de trap is roest aanwezig. Dit roest dient te worden verwijderd. Bij voorkeur 'blank'
schuren waarna met een zinkprimer het materiaal kan worden beschermd. Aansluitend kan esthetisch
schilderwerk worden uitgevoerd.

Kosten binnen 1 jaar Kosten binnen 5 jaar Verbeterkosten
€85 €85 €0


