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Bouwadviesbureau Ben Peters 

Groenestraat 56 

6911KW Pannerden 



 

 
 

Algemene gegevens  

Keuring nummer       2018.75 

Naam bouwkundig inspecteur: Ben Peters  

Opdrachtgever  
Adres                  
Plaats    
Mailadres 
Telefoon 

 

 

Makelaar: Joosten makelaardij  

Aanwezig bij keuring: opdrachtgever, verkoper en verkopende makelaar. 

Opname datum : 9 augustus 2018                                  

Gekeurd woonhuis  

Straat :   

Postcode:   

Woningtype : 2 onder een kap woning  

Bouwjaar :± 1974  

Inhoud woning in m³ 457 m³    

Opmerkingen vooraf zijnde 'meldingsplicht' Algemeen: Mededelingen(plicht) van de verkoper(_ster) of diens 

vertegenwoordiger van het te keuren woonhuis en zijn omgeving zijnde opdrachtgever van de 

BouwTechnokeuring. Verkoper heeft geen mededeling over geborgen gebreken.  

 

 

Samenvatting bouwdelen herstelkosten 
    

  Omschrijving korte termijn  1 a 5 jaar  woningverbetering  

1 Dak exterieur  € 0,00 € 300,00 € 1.400,00 

2 Gevels Buitenwerk  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 Buitenkozijnen  € 0,00 € 100,00 € 300,00 

4 Schilderwerk buitenkozijnen en gevel € 0,00 € 100,00 € 2.100,00 

  Zolder vliering  € 0,00 € 600,00 € 1.500,00 

5 Binnen 1 e verdieping € 300,00 € 550,00 € 400,00 

6 Binnen begane grond € 90,00 € 200,00 € 800,00 

6 Kelders Kruipruimte € 0,00 € 150,00 € 2.000,00 

7 Garage berging  € 0,00 € 150,00 € 0,00 

8 CV en installatie € 0,00 € 1.800,00 € 1.900,00 

TOTAAL HERSTELKOSTEN € 390,00 € 3.950,00 € 10.400,00 



 

 

     

     

     

 

Overzicht Nationale Hypotheekgarantie (NHG)       

 

Omschrijving  korte termijn 
binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

 

Totaal € 390 € 3.950 € 10.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van kwaliteit 

   



 

 

Conditie Dak   
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

redelijk Dakbeschot  Spaanplaat dakplaat  met isolatie  bovenzijde         

redelijk Dakbedekking beton pannen        

redelijk Dakgoot zink    € 100,00 € 1.400,00 

goed Dakconstructie        

N.v.t. Dakkapel        

redelijk Schoorsteen   € 150,00   

redelijk Dakraam   € 50,00   

          

   Totaal herstelkosten dak  € 0,00 € 300,00 € 1.400,00 

 

 

toelichting   

De kapconstructie ziet  er stabiel uit  

De pannen zijn betonnen sneldekpannen en voldoen. De komende jaren geen onderhoud. Voor behoud kan men 
de dakpannen cleanen en eventueel coaten. Lichte mos aangroei zichtbaar. 

De schoorsteen was niet bereikbaar. Via visuele inspectie is te zien dat de schoorsteen mos aangroei heeft en dat 
de bovenzijde zwart gemaakt zou moeten worden met een teer product. Dit voor het behoud van de schoorsteen. 

Het dakbeschot was een spaanplaat dakplaat  met bovenzijde isolatie. De isolatiewaarde is niet heel erg hoog. Bij 
extra isolatie moet men goed opletten dat het dauwpunt op de goede plaats komt te liggen. Bij verkeerde isolatie 
gaat het dakbeschot rotten.  

Het dakraam is in redelijke staat iets verweerd door regen. Het dakraam extra goed schilderen. Ook de bovenste 
goot schoonmaken om doorlekken te voorkomen. 

De dakgoten zijn aan het bijna einde van hun levensduur. Reparaties van goten met teerproducten kunnen de 
levensduur verlengen maar zijn van tijdelijke aard. Op termijn toch maar vervangen. 

 

 
Spaanplaat met isolatie. Dakraam schilderen en gootjes 

schoonmaken 

De goot voldoet maar nadert 
einde levensduur. Tijdelijke 
reparatie zichtbaar. 



 

 

 
licht mos aangroei zichtbaar 

 

 

Conditie Gevels  
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

goed Metselwerk       

goed Voegwerk        

goed Geveltimmerwerk       

          

   Totaal herstelkosten gevels € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

toelichting  Gevels   

Het gevelwerk aan de voor en achterzijde ziet er goed uit. Geen scheurvorming. Scheuren ontstaan veelal door 
zetting van het huis, een proces dat enige jaren duurt maar doorgaans niet verontrustend is.  

In de achtergevel zijn ook geen  scheuren zichtbaar. Bij de aanbouw is een kleine spanning scheurtje te zien  

Het voegwerk ziet er ook goed uit.  

Het geveltimmerwerk daarin bij de boeilijst ziet er goed uit.  

 

 
Impressie metsel en voegwerk zijgevel die het meeste 

weerinvloeden krijgt is goed 

Geveltimmerwerk netjes 
verzorgd.  

 

 

 

 

 



 

 

Conditie Kozijnen  
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

goed Onder verdieping Houten kozijnen met dubbel glas     € 100,00 

goed Boven verdieping Houten kozijnen met dubbel glas     € 200,00 

goed Zijgevel       

goed Dubbel glas met ventilatieroosters.       

goed Berging  kozijnen    € 100,00   

   Totaal herstelkosten kozijnen € 0,00 € 100,00 € 300,00 

 

 

toelichting  Kozijnen   

De kozijnen zijn van hout. Er hout is in redelijke staat. Men met wel rekening houden met kleine reparaties van 
houtrot als men gaat schilderen. Ook de naden bij tussen stijlen en dorpels dienen goed dicht geschilderd te 
zijn. Bij volgende schilderbeurt neuslatten aanbrengen. Deze zijn op de benedenverdieping voor het 
merendeel al aangebracht.  

De vochtindicatie blijft onder de 21 % Dit is de  grens waarbij houtrot ontstaat. Deze is nergens gemeten. 

Als de mogelijkheid zich voordoet  ook voldoende ventilatieroosters plaatsen. 

 

 

neuslatten ter verbetering  
Neuslaten plaatsen bij het 
dubbel glas voor behoud 
onderdorpel 

 Voorzijde al wel aangebracht. 

 

Conditie Schilderwerk  
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

goed Voorgevel:    € 50,00 € 800,00 

goed Achtergevel:    € 50,00 € 800,00 

goed Zijgevel     € 300,00 

goed Berging      € 200,00 

   Totaal herstelkosten schilderwerk € 0,00 € 100,00 € 2.100,00 

 



 

 

Het schilderwerk heeft een goede glansgraad, wel dienen enkele scheurtjes in het schilderwerk 
bijgewerkt te worden.   

Schilderwerk is een regelmatig terugkerende post qua onderhoudskosten.  

 

naden dicht maken  Goede dekkende verflaag 
 

 
 
Schuurdeur  

 

Conditie Binnen Zolder  
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

goed Vloer beton       

matig Asbest ontluchtingspijp   € 400,00   

redelijk Wanden  kalkzandsteen       

redelijk Binnenwanden houtskeletbouw        

redelijk Dakbeschot      € 1.500,00 

redelijk Knieschot 

 

€ 200,00   

   Totaal herstelkosten binnen € 0,00 € 600,00 € 1.500,00 

 

Asbestpijpen op zolder deels weggehaald, niet helemaal goed afgewerkt. Het beste is om deze af te 
timmeren zodat er geen deeltjes meer kunnen vrijkomen. 

Dragende wanden zijn van kalkzandsteen geen krimpscheuren geconstateerd.  

De wanden zijn van houtskeletbouw en dus  niet constructief. 

Knieschotten aangebracht. Hang en sluitwerk van de knieschotten is matig.  

Het dak zou aan de binnenzijde beter geïsoleerd kunnen worden denk aan advies bij dak.  

 

Asbestpijp omkleden  
kalkzandsteen muren 

 

Knieschoten makkelijke toegankelijk 
maken. 

 

 



 

 

Conditie Binnen 1e verdieping  
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

goed Vloer  betonvloer       

goed Wanden  metselwerk   € 150,00   

redelijk Binnenwanden licht gewicht steen    € 100,00   

redelijk Trap     € 150,00   

redelijk Plafonds Spuitwerk       

redelijk Kozijnen + Deuren  binnen       

redelijk Hang en sluitwerk € 50,00     

redelijk Vloerafwerking        

matig Badkamer plafond   € 150,00 € 400,00 

redelijk Ventilatie badkamer € 150,00     

redelijk Kitwerk badkamer € 100,00     

NB Schilderwerk binnen 

 

    

   Totaal herstelkosten binnen € 300,00 € 550,00 € 400,00 

 

 

Toelichting  1e verdieping 

De woning is voorzien van een  gemetselde wanden bij de aansluiting met de plafond kan hier en daar een 
zettingsscheurtje ontstaan. Deze zijn niet van invloed op de stabiliteit van de woning. Vrij normaal voor de leeftijd 
van de woning. Hiervoor kleine reparatie geteld 

De plafonds zijn van beton en voorzien van spuitwerkwerk.  

De binnenwanden zijn van lichtgewicht steen.  

Bij de badkamer is het plafond van staal deze heeft roestvlekken. Als eerst optie deze coaten.als 
woningverbetering plafond vernieuwen. Als je dit gaat doen isolatie aanbrengen tussen plafond van beton en 
dehet nieuwe plafond. Dit om sterke afkoeling te voorkomen en dus condensvorming. Het kitwerk heeft 
schimmelsporen, deze uitsnijden en opnieuw aanbrengen. 
Ook is de afzuiging in de badkamer niet optimaal. Ventilator met naloop aanbrengen.  Er ontstaat licht 
schimmelvorming 

De trap is stijl, en glad. Er zijn geen antislip strips in de treden.  Advies: aanbrengen antislip in de treden. 

De binnen kozijnen zijn voornamelijk van hout en hout , en voorzien van  opdekdeuren. Deze hebben 
gebruikerssporen.   

Het hang en sluitwerk van de deuren en kozijnen afstellen en nalopen.  

 

 



 

 

 

 

Conditie Binnen begane grond   
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

goed Vloer beton       

redelijk Wanden  metselwerk   € 150,00   

redelijk Binnenwanden lichte bouwsteen       

redelijk Plafonds spuitwerk   € 50,00   

redelijk Kozijnen + Deuren  binnen       

redelijk Hang en sluitwerk € 50,00     

redelijk Toilet       

redelijk Kitwerk toilet € 40,00     

goed Keuken functioneel       

redelijk plafond keuken     € 800,00 

   Totaal herstelkosten binnen € 90,00 € 200,00 € 800,00 

 

 

Toelichting  begane grond 

De keuken is erg functioneel en netjes. De apparatuur is niet gecontroleerd op werking. Tegelwerk zit  vast tussen 
aanrechtblad en kastjes.  

Het plafond in de keuken is van schrootjes. Dit mag wel maar vervangen voor minder brandgevaarlijk materiaal is 
aan te bevelen.  

impressie badkamer  
Schimmelvorming kitwerk  

Roestvlekken op plafond 

reparatie stucwerk 
  

Hang en sluitwerk opdekdeur  Aansluiting wans en plafond 
netjes 



 

 

Het toilet is de laatste jaren  vernieuwd en functioneel,  Kitwerk vloer en wand aanbrengen. De mechanische 
ventilatie in het toilet ontbreekt. Wel is er natuurlijke ventilatie. 

Het hang en sluitwerk kozijnen afstellen en nalopen 

Het plafond is redelijk strak wel scheurtjes in de balk van de aanbouw. Bijwerken en sauzen  

De wanden hebben geen scheuren.  

De binnen kozijnen zijn voornamelijk van hout, en voorzien van een opdekdeur 

 

 

  Impressie keuken  

 
Scheurtjes in stucwerk balk 
aanbouw 
 

Steunmetselwerk balk ook 
lichte scheurvorming 

Schrootjes in de keuken 
 

 
Toilet kitwerk vloer 

Ook bij de haard schrootjes 
plafond  

 

 

Conditie  Kruipruimte 
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

redelijk Organisch afval  in kruipruimte   € 150,00   

redelijk Kruipruimte algemeen       

N.v.T. Isolatie niet aanwezig      € 2.000,00 

redelijk kruipluik rand + luik       

redelijk droog zand loopt wel vol met  hoog water       

   Totaal herstelkosten kruipruimte € 0,00 € 150,00 € 2.000,00 

 

 



 

 

Toelichting  Kruipruimte  

De kruipruimte was goed toegankelijk.  

Organisch afval opruimen dit kan luchtkjes veroorzaken en verrotten  

De bodem  was redelijk droog. Wel dient men er rekening mee te houden dat bij hoogwater er water in de 
kruipruimte kan komen te staan.  

Kruipluik luchtdicht afsluiten 

Riolering ligt niet overal goed, onder stapelt met stenen is niet aan te bevelen. Beugelen  

Het is een niet  geïsoleerde vloer. Vloerisolatie verhoogd het wooncomfort  Kruipruimte isolatie aanbrengen als 
verbetering. Wellicht nog subsidie bij de gemeente.  

 

  Organisch afval opruimen  

 
 Riolering op de rand van de 
fundering en met stenen onder 
stapelt  

 
goede vloer om te isoleren 

 

Conditie Garage Berging bijgebouw 
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

redelijk Kozijnen        

redelijk Dak   € 150,00   

goed Dakconstructie       

redelijk Gevel       

redelijk Binnen       

          

   Totaal herstelkosten Berging Garage  € 0,00 € 150,00 € 0,00 

 

 

Toelichting  Berging   

De berging  heeft dakbedekking waarvan de uitloop hoger ligt dan de rest van het dak. Zodat er altijd langer water 
op het dak blijft staan. Zolang het niet lekt niks aan doen, maar er wel rekening mee houden. 

De kozijnen van de berging  waren in redelijke conditie.  

De dakconstructie is goed. 

Binnen was de vloer van beton  

Voegwerk was goed. Wel de begroeiing weghalen. Deze tasten het voegwerk aan. Kan natuurlijk niet zien of dat 
niet inmiddels is gebeurt. Het metselwerk  De  

 



 

 

 

 Uitloop dak ligt hoger dakbeschot  
automatische garage deur  

 

Conditie Installatie en CV  
 korte 
termijn 

binnen 1 a 5 
jaar 

woning 
verbetering 

redelijk Verwarming Atag Enigma Comfort    € 1.700,00   

redelijk Warmwater voorziening via CV ketel      € 400,00 

redelijk Inbraakwerend Hang en Sluitwerk     € 400,00 

goed Brandveiligheid       

redelijk Groepenkast     € 900,00 

redelijk Aarde        

redelijk Aardlekschakelaar       

redelijk Wandcontactdozen en schakelaar algemeen       

N.B. Riolering   € 100,00   

redelijk Ventilatie     € 200,00 

          

   Totaal herstelkosten Wooncomfort  € 0,00 € 1.800,00 € 1.900,00 

 

toelichting   

De Cv ketel is een Atag Enigma Comfort (gas gestookt combiketel uit 2002. Een Cv ketel gaat tussen de 12 a 16 
jaar mee. Wellicht aan te bevelen om een Close In boiler in de keuken te plaatsen. 

Er zijn op de bovenverdieping brandmelders aanwezig.  

De aarde op de badkamer is waargenomen. 

De inbraakwerendheid is niet voldoende, Beter is het om hier goed aandacht aan te besteden 

Elektra nakijken op veiligheid. De groepenkast is voorzien van traditionele zekeringen. Aarding is  aanwezig. Er is 
een aardlekschakelaar aanwezig. Per 4 groepen dient er 1 aardlekschakelaar te zijn. 

De ventilatie in de woning is niet optimaal. Aanbeveling om mechanische ventilatoren op badkamer en toilet aan 
te brengen. Dit om schimmelvorming tegen te gaan.    

De riolering lag op de fundering. En op verschillende plaatsen niet gebeugeld. Verder kon de werking van de 
riolering niet worden gecontroleerd. 

Er was een kachel aanwezig deze is niet gecontroleerd op werking. Bij gebruik de schoorsteen laten vegen. 

De ventilatie is niet optimaal.  

 



 

 

 
 
Impressie Cv ketel  

 
 
Brandmelder batterijen blijven 
controleren 

 
 
impressie meterkast. 

 
Riolering op fundering  kachel niet op werking 

gecontroleerd.  
aarde aan de leiding  

 

 

toelichting  Algemeen 

De woning is erg  netjes onderhouden.Het is ook  een stabiele en degelijk gebouwde woning  

De ventilatie was  niet optimaal.  

De kwaliteit van de woning was zeker gezien zijn leeftijd nog goed. Geen scheuren en dergelijke geconstateerd.  

  



 

 

Verklaring Tekst en symbolen 

 

Kosten De raming van de kosten wordt zoveel mogelijk als één bedrag genoteerd. Een raming met 

grote marge wordt gebruikt wanneer de omvang van de gebreken niet (voldoende) kan worden 

ingeschat, bijvoorbeeld bij buitenschilderwerk inclusief plaatselijk herstel van houtrot. De 

bouwkundige maakt een onderscheid in:  

Kosten direct Geraamde kosten voor herstel dat op korte termijn moet plaatsvinden om verdere 

schade of vervolgschade te voorkomen of veiligheidsaspecten betreffen.  

Kosten op termijn Geraamde kosten voor herstel dat binnen vijf jaar moet plaatsvinden.  

Kosten woningverbetering Geraamde kosten voor verbetering van de woning, er is geen 

bouwtechnische noodzaak voor aanpassing.  Het kan gaan om algemene verbeteringen of 

verbeteringen op het gebied van energie en comfort, zoals het vervangen van een keuken of 

badkamer of het aanbrengen van isolatie.  

Afkortingen NTC: niet te controleren Het is voor de bouwkundige niet mogelijk een bepaald 

onderdeel te controleren. Het onderdeel is bijvoorbeeld onbereikbaar (kruipruimte) of het onderdeel 

is weggewerkt en kan niet zonder sloopwerk worden beoordeeld. In feite moet dit onderdeel dus 

nog (nader) worden geïnspecteerd. Het nader onderzoek kan uitwijzen dat het onderdeel in orde is, 

maar het kan ook uitwijzen dat ingrijpende herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn.  

OMR: onderdeel met risico Bij het onderdeel of de situatie is geen gebrek of schade zichtbaar, maar 

het roept vragen op bij de bouwkundige. Bijvoorbeeld een zeer recent gewitte badkamer, verkeerde 

detaillering, weggebroken constructiedelen of doe-het-zelf- werk.  

PM: pro memorie De letterlijke vertaling hiervan is ’ter herinnering’. Het is voor de bouwkundige niet 

(goed) mogelijk om aan te geven welke maatregelen en/of kosten te verwachten zijn. De 

bouwkundige neemt dan de post PM op.  

SO: specialistisch onderzoek Een onderzoek door een specialist moet plaatsvinden. Een dergelijk 

onderzoek kan hoge kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld: funderingsonderzoek of onderzoek 

naar ongedierte en/of zwam. Bovendien kunnen uit het resultaat van het onderzoek hoge 

reparatiekosten komen. Om deze reden maakt de bouwkundige geen inschatting van de kosten voor 

dit onderdeel, er wordt PM genoteerd.  



 

 

toelichting  Doel bouwkundige inspectie 

 

Doel bouwkundige inspectie 

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit 
van de aan te kopen woning en opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke 
verbeteringsmaatregelen op korte termijn. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van 
inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of 
tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar 
geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een 
momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en 
gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd, een 
vermoeden hiervan zal echter worden aangegeven. 

 
Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel 
te verwachten kosten zoals aangegeven. Dit sluit echter niet uit dat zich met betrekking tot het 
geïnspecteerde object gebreken kunnen voordoen, met de daarbij behorende kosten van 
reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn. Het rapport dient niet te worden gezien 
als een garantie m.b.t het te verwachten onderhoud en de daarmee gemoeid zijnde kosten. 

 
Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat 
specialistische onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er 
geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, 
opgetild, opgegraven etc. om achterliggende constructies en of installaties te kunnen 
beoordelen. 
Kortom, er vinden geen destructieve onderzoeken plaats. Het is binnen de inspectie niet mogelijk 
een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend 
materiaal in/aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht 
materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen 
geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien 
worden en/of niet in het rapport opgenomen zijn. Verdere informatie over dit onderwerp kunt u 
vinden in “Asbest in en om het huis” een uitgave van VROM en SZW tel. 070-3395050. 

Het bouwtechnisch rapport 

In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven: 
 

* Conditie staat van onderhoud per onderdeel 
* Waarneembaarheid van het element 
* Constateringen en opmerkingen met betrekking tot de conditie van een onderdeel 
* Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk 
zijn omdat de functievervulling niet meer gewaarborgd is en/of de kans op (vervolg)schade 
bestaat 
* Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke niet direct 
noodzakelijk zijn, maar waarvan de verwachting is dat deze binnen een periode van 0 tot 5 
jaar uitgevoerd dienen te worden 
* Kostenraming voor verbeterkosten: voor verbetering van onderdelen in de woning. 
* Eventueel foto’s van gebreken 
* Eventueel adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken: 

- onderzoek naar houtborende insecten 
- onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam) 
- constructief onderzoek (sterkteberekeningen) 
- onderzoek naar betonrot 
- onderzoek naar asbest 

 



 

 

Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), 
erfafscheidingen, pergola’s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bergingen buiten 
beschouwing gelaten. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de voorgeschreven NEN-Normen. 

 

In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de 

aanwezigheid van asbest middels deze visuele inspectie worden 

uitgesloten omdat het geen formeel onderdeel van de inspectie 

uitmaakt. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, wanden, 

isolatie, koord, golfplaten, panelen, borstwering, lijmen, doek, 

spuitcement, tegels etc. Indien hierover zekerheid gewenst is dient altijd 

nader onderzoek danwel een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden. 

Er is voor zover bekend geen asbestverdacht materiaal aangetroffen 

en/of dit is onbekend. De aanwezigheid van asbest wordt echter niet 

uitgesloten. Gezien het bouwjaar van de woning ( tot 1993) zou 

asbestverdacht materiaal toch aanwezig kunnen zijn. Indien u zekerheid 

wenst, adviseren wij u een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. 

  



 

 

 

 

toelichting  Aansprakelijkheid 

 

 
Het bouwkundig bureau neemt haar verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet voor de 

door het bouwkundig bureau in het rapport zonder voorbehoud gegeven beoordelingen. 

In voorkomende gevallen zal uitsluitend aanspraak gemaakt kunnen worden op vergoedingen van 

schade : naar keuze van het bouwkundig bureau of in de vorm van herstel of vervanging zijdens het 

bouwkundig bureau dan wel uitbetaling van herstel of vervangingskosten alsmede de kosten wegens 

het inschakelen van deskundigen voor de beoordeling van de rapportage in verband met de gestelde 

gebreken.  

Mogelijke vergoeding van schade door het bouwkundig bureau hebben een relatie met de 

verjaringstermijn van verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet en het 

indemniteitsbeginsel. 

(Indemniteitsbeginsel is een schadevergoedingsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel dat vergoeding 

van schade er ten hoogste toe mag leiden dat herstel of vervangingskosten van schade dezelfde 

kwaliteit zonder optreden van de schade zou zijn geweest, niet in betere). 

Toelichting van het bouwkundig bureau op aansprakelijkheid (beroepsfout) : 

Aansprakelijkheid (beroepsfout) geldt voor visueel waarneembare gebreken welke tijdens de 

inspectie (momentopname) had kunnen worden waargenomen. Belemmerende factoren tijdens de 

inspectie zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en 

dergelijke hebben hier invloed op. 

Aansprakelijkheid geldt niet voor vergoedingen van schade van verborgen gebreken (belemmerende 

factoren.....) 

Klachten over de inhoud van het rapport. 

Met betrekking tot klachten over de inhoud van het rapport en de werkwijze van de bouwkundig 

inspecteur : hierbij zullen de betrokken partijen trachten dit in onderling overleg op te lossen dan wel 

in een voorkomend geval en voorzover en vooraf vastgesteld komen de kosten voor rekening van de 

in ongelijk te stellen partijen. 

Klachten welke niet door betrokken partijen kunnen worden opgelost waarbij één van de betrokken 

partijen meent het bouwkundig bureau aansprakelijk (beroepsfout) te kunnen stellen.  

Mogelijke aansprakelijkheid (beroepsfout) en eventuele vergoeding van schade dient door het 

bouwkundig bureau te worden vastgesteld alvorens een en ander wordt hersteld. 

De aansprakelijkheid geld voor maximaal 2 keer het honorarium wat voor het rapport wordt betaald. 

 



 

 

Kosten van een her-inspectie en het inschakelen van deskundigen voor beoordeling van mogelijke 

aansprakelijkheid zijn naar keuze van het bouwkundig bureau, voor zover van toepassing en vooraf 

vastgesteld, komen voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. 

 

Uitspraak over aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het bouwkundig 

bureau is bindend voor het standpunt van het bouwkundig bureau.  

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit dit inspectie-rapport mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming het bouwkundig bureau. 

 


