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Algemene informatie
Gekeurd object
Adres
Postcode
Woonplaats
Woningtype
Bouwjaar
Bewoond
Gebruik
Status

:
:
:
:
:
:
:
:

Johan van Oldenbarneveltlaan 14
3818 HB
Amersfoort
Herenhuis, halfvrijstaande woning
1902
Ja
Wonen
Bewoond

:
:
:
:
:
:
:

De heer W. Kars
Mevrouw E.M. Kars
Kapelweg 65
3818 BE
Amersfoort
06-45463720
info@telmanvanleeuwen.nl

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bouwkundige keuring
KE15.0176
Do 18 Jun 2015 om 09:00
De Ruiter Makelaarshuis BV
Telman & Van Leeuwen Makelaars
Koper(s),taxateur,verkopend makelaar
Ja
Droog
Pieter de Wit

Opdrachtgever
Naam
en/of
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-Mail

Inspectiegegevens
Soort inspectie
Rapportnummer
Datum inspectie
Verkopend makelaar
Aankopend makelaar
Aanwezig bij de inspectie
Was de woning bewoond tijdens opname?
Weersgesteldheid tijdens opname
Inspecteur

Aldus naar waarheid ingevuld en
ondertekend

Dé Keurder
is partner van:
(Pieter de Wit)
Onafhankelijkheid en objectiviteit
Dé Keurder garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Dé
Keurder verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon
dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.
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Verstrekte informatie
Onderstaande vragen zijn beantwoord door de verkoper en/of makelaar
Zijn er, waar ook, in de woning actuele vochtproblemen en/of lekkages bekend?
- In de vragenlijst heeft men het over vochtdoorslag bij de gevels. De plaats is niet bekend.
Zijn er verstoppingen bij de riolering/afvoer(en) geweest of bekend?
- In de vragenlijst staat dat er verstoppingen zijn. Meer details zijn niet bekend.
Zijn er gebreken bekend van de technische installaties?
Zijn er nog andere zaken/gebreken te melden die van belang kunnen zijn?
- Een radiator op de eerste etage wordt niet voldoende warm.
- In de gevels is scheurvorming gemeld.
Zijn er houtvernielers aangetroffen/bestreden?
Is de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in of buiten de woning bekend?
- Asbestverdacht materiaal is aangetroffen in schoorsteenkop, kapbeplating garage en
golfplaten op de houten berging.
Is het rookkanaal van de houtkachel/openhaard in de afgelopen 1,5 jaar geveegd?
Is de buitenriolering in kunststof uitgevoerd?
Is de hoofdriolering (inpandig) in kunststof uitgevoerd?
Olietank, septictank aanwezig?
Is het bouwjaar van de verwarmingsketel bekend?
Heeft de verwarmingsketel recent (minder dan twee jaar) een onderhoudsbeurt gehad?

Ja
Ja
Nee
Ja

Nee
Ja

Nee
Onbekend
Onbekend
Nee
Nee
Onbekend

Uitgevoerd onderhoud/verbeteringen in eigendom, volgens opgave verkoper:
Zijn er recent dakonderdelen vernieuwd (dakbedekkingen, zinkwerk e.d.)?
Zijn er recent kozijnen of gevelonderdelen vernieuwd ?
Wanneer is de laatste buitenschilderbeurt uitgevoerd?
Zijn er recent aanpassingen/verbeteringen gedaan aan de technische installatie?

Nee
Nee
5 jaar geleden
Nee

Informatie m.b.t. Vereniging van Eigenaars (V.v.E.)
Is er een vereniging van eigenaars?

Niet van toepassing
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Algemene beoordeling en kostenindicatie
Algemene beoordeling
Algehele indruk exterieur
Algehele indruk interieur

Redelijk
Redelijk

Zijn er nog opmerkingen?
- De woning dient ons inziens inpandig geheel te worden gemoderniseerd, hiervoor zijn
geen kosten opgenomen.

Ja

Overzicht kostenindicatie:
Onderdeel

Herstel advies

Hellend dak

- De bitumineuze shingles van het hellend dak vernieuwen
inclusief de dakkapel op het voordakvlak.
- De zinken gootbekledingen van de goot aan de voorzijde
van de woning vernieuwen.
- De regenpijpen nazien en waar nodig vernieuwen.
- De bitumineuze dakbedekking ter plaatse van het
hoofddak vernieuwen inclusief de zinken bedekking direct
achter de gemetselde voorgevel.
- De bitumineuze dakbedekking ter plaatse van het
aanbouwdak en dakterras aan de achterzijde van de
woning vernieuwen inclusief reparatie/vervanging van de
loodaansluitingen.
- De lichtkoepel in zijn geheel vernieuwen (kap + frame).
- Het loodwerk nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen.
- Het pleisterwerk repareren.
- De aansluiting van de flexibele rvs-pijp met de schoorsteen
verbeteren.
- De zinken dakbedekking en zinken zijwangen van beide
dakkapellen vervangen.
- Op meerdere plaatsen is er scheurvorming in het
metselwerk zichtbaar. Dit is veroorzaakt door zetting.
Gezien het bouwjaar van de woning is het aannemelijk dat
de situatie stabiel is. Constructieve maatregelen zijn ons
inziens niet noodzakelijk. Rekenen op het dichtzetten van
de scheurvorming ter voorkoming van vocht- en
vorstschade. De kosten zijn opgenomen bij "voegwerk".
- Het voegwerk nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen
inclusief het repareren van de scheurvormingen. Tevens
rekenen op enig herstel van de kopgevel (bovendaks).

Platte daken

Schoorsteen rechts

Dakkapel(len) achter
dakvlak
Gevels/metselwerk

Direct Op termijn
€

9.000,-

€

500,-

€
€

500,7.000,-

€

2.500,-

€
€
€
€

750,250,150,150,-

€

3.000,-

€

1.500,-
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Schilderwerk

Totaal (incl. BTW)

- Bijwerken/gedeeltelijk schilderen als de
weersomstandigheden en de houtvochtigheidsgraad (5 tot
20 %) dit toelaten. Rekenen op enig stop- en vulwerk.

€

3.000,-

€

28.300,-
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Nadere toelichting en uitgangspunten
Toelichting kostenindicatie:
Alle in de rapportage vermelde kosten zijn ramingen van noodzakelijk herstel en/of vervangingskosten, e.e.a. ter beoordeling van
de inspecteur.
Door de samensteller van dit rapport kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het uiteindelijke prijsinschrijvings-cijfer van
de door opdrachtgever in te schakelen bouwondernemer, installateur e.a.
Hoeveelheden worden niet gemeten en ook kan bij uitvoering van herstel blijken dat er ingrijpender werkzaamheden noodzakelijk
zijn dan er tijdens de inspectie redelijkerwijs is voorzien.
Van invloed is ook het moment (en dus verdere achteruitgang van een onderdeel) van herstel/vervanging; dit ligt geheel buiten de
invloedsfeer van de samensteller van dit rapport.
Er zijn geen kosten voor klein onderhoud en/of modernisering opgenomen.
De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op:
- Direct noodzakelijke kosten: kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken;
- Kosten op termijn: kosten van toekomstig onderhoud (0 tot 5 jaar);
De kostenindicaties worden:
- Gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid;
- Vermeld inclusief BTW
- Indien mogelijk en economisch verantwoordt, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging.
- Vastgesteld met uitgangspunt dat de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig/achter elkaar worden uitgevoerd.
- Kosten op termijn zijn van het prijspeil ten tijde van het opstellen van het rapport.

Algemeen:
Een bouwtechnische keuring vindt plaats op basis van een visuele inspectie en heeft tot doel inzicht te geven in de
onderhoudstoestand van het object en de eventueel aanwezige gebreken en/of tekortkomingen.
Daar een bouwtechnische keuring een momentopname is geeft deze de situatie weer zoals aangetroffen ten tijde van de inspectie.
Zie ook de algemene voorwaarden; samenvattend houdt e.e.a. in dat er beperkingen zijn door weersinvloeden, afwerkingen en
het niet toegankelijk en/of zichtbaar zijn van onderdelen (ook i.v.m. beschikbare middelen en/of veiligheid).
Daar waar specialistisch onderzoek wordt aanbevolen dient u rekening te houden met aanvullende onderzoekskosten.
De algemene beoordeling van een object dient gezien te worden in relatie tot het bouwjaar en de daarmee samenhangende
bouwstijlen en toegepaste materialen.
Het object wordt niet getoetst aan het bouwbesluit.
De keuring ontslaat de kopende en verkopende partij niet van zijn onderzoeksplicht of meldingsplicht.
De geldigheidsduur van deze rapportage is 3 maanden na de datum van keuring. Na deze periode en/of ingrijpende verbouwing/
werkzaamheden vervalt het rapport. Indien in voornoemde termijn geen transactie heeft plaatsgevonden dient op verzoek en tegen
betaling een check-up uitgevoerd te worden.
Op de sites van de terzake gemeente en in het bijzonder op de website van de overheid www.vrom.nl kan informatie worden
gezocht aangaande, woningwet, bouwvergunningen, gevaarlijke stoffen (asbest), bodemverontreiniging enz.

Waarderingen
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
Specialistisch onderzoek

Dit onderdeel vertoont geen gebreken en nauwelijks verouderingsverschijnselen.
Dit onderdeel vertoont duidelijk verouderingsverschijnselen; incidenteel kunnen gebreken
voorkomen. Regulier onderhoud is noodzakelijk.
Het verouderingsproces is zeer duidelijk op gang gekomen; plaatselijk komen gebreken voor.
Preventief/groot onderhoud is noodzakelijk.
Het einde van de technische levensduur is bereikt, regelmatig komen ernstige gebreken voor.
Renovatie of vervanging op korte termijn noodzakelijk.
Dit onderdeel is niet te beoordelen en/of er zijn twijfels over de kwaliteit; specialistisch onderzoek
wordt aanbevolen.
Kosten worden nimmer begroot.
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Milieuaspecten
Onderzoek naar Bodemverontreiniging, oude olietanks, asbest e.d. worden buiten beschouwing gelaten.
Indien er bij de inspecteur de indruk bestaat dat deze zaken aanwezig zijn, zal dit in dit rapport vermeldt worden en ook
onderstaand samengevat. Nader specialistisch onderzoek kan de aanwezigheid definitief vaststellen.
Verwijdering en/of werkzaamheden aan milieubelastende onderdelen kunnen kosten verhogend werken.

Asbest:
Zijn er asbesthoudende materialen aangetroffen?
- De Keurder is geen gespecialiseerd asbestinventarisatie bedrijf. Inventarisatie is alleen
mogelijk door een (nader) specialistisch onderzoek door een hiervoor erkend bedrijf. Wij
wijzen elke aansprakelijkheid hiervoor, in welke vorm dan ook, nadrukkelijk af.
- Ten behoeve van de inspectie worden er geen vloerafwerkingen verwijderd.
- Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten. Particulieren, en
bedrijven en (overheids-)instellingen mogen die dan niet meer bezitten. 2024 is 30 jaar
na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. In dat jaar is een dak oud en aan
vervanging toe. Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestbeleid.
Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid
van verontreinigingen.
- Gezien het bouwjaar en de bouwwijze is het niet uit te sluiten dat er meer
asbesthoudende materialen in de woning aanwezig zijn.

Ja

Olietank:
Zijn er aanwijzingen die wijzen op de aanwezigheid van een olietank?

Nee

Bodemverontreiniging:
Heeft de verkopende partij melding gedaan betreffende eventuele (bodem)verontreiniging?
- Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid
van verontreinigingen.

Nee
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Toelichting
Bouwkundige
Keuring
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Extern
Hellend dak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welk type dakpan is toegepast?
Verkeren de panlatten in voldoende staat
(steekproefsgewijze controle)?
Zijn er hellende daken aanwezig welke niet zijn voorzien
van pannen?
Zo Ja, wat is de conditie van deze dakbedekking?
Verkeren de gootbetimmeringen in een voldoende staat?
Verkeren de goten/gootbekledingen in een voldoende
staat?
Verkeren de hemelwaterafvoeren in voldoende staat?
Verkeren de dakramen in voldoende staat?
Is er condensvorming aangetroffen in de beglazing van
de dakramen?

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Ja, bitumineuze singels
Slecht
Voor zover zichtbaar wel
Deels
Deels
Algemeen wel
Nee

Opmerkingen:
- De gootbetimmeringen zijn in houten uitvoering. Bij schilderwerkzaamheden
rekenen op stop- en vulwerk.
- Zinken goten hebben een gemiddelde gebruiksduur van 25-35 jaar.
- Bij de zinken goot boven de zijgevel is een reparatie zichtbaar, voor zover
zichtbaar is dit voldoende. Op langere termijn (+ 5 jaar) het zinkwerk van de
goot boven de zij- en achtergevel vervangen, kosten niet begroot.
- Altijd rekenen op nazien van de hemelwaterafvoeren en waar nodig vastzetten
en/of aanpassen. Kosten niet begroot, mogelijk zelfwerkzaamheid.
- Enige verkleuring houtwerk /condenssporen aan de onderzijde van het
dakraam.
Hersteladviezen:
- De bitumineuze shingles van het hellend dak
vernieuwen inclusief de dakkapel op het
voordakvlak.
- De zinken gootbekledingen van de goot aan de
voorzijde van de woning vernieuwen.
- De regenpijpen nazien en waar nodig vernieuwen.

Direct
Op termijn
€
9.000,-

€

500,-

€

500,-
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Platte daken
Dakbedekking
• Hoe is de conditie van de dakbedekking van het
hoofddak?
• Hoe is de conditie van de dakbedekking van het
aanbouwdak?
Overige
• Is het dak/zijn de daken voorzien van
grindballast/terrastegels of terrasvlonders?
• Verkeert het hekwerk van het aanbouwdak in voldoende
staat?
• Verkeren de koepel(s)/daklicht(en) in voldoende staat?

Slecht
Matig

Ja
Ja
Nee

Opmerkingen:
- Gemiddelde gebruiksduur van kunststof en zinken dakbedekking 30 tot 35 jaar,
van overige dakbedekking 15 tot 20 jaar.
- Op de platte daken ligt een mastiek dakbedekking, bij afvoeren rekenen op
mogelijk extra kosten (=chemisch afval).
- Het verdient aanbeveling de bevestiging van het hekwerk na te zien en te
verbeteren.
- Altijd rekenen op nazien en waar nodig vastzetten en/of aanpassen van de
hemelwaterafvoeren. Kosten niet begroot, mogelijk zelfwerkzaamheid.
Hersteladviezen:
- De bitumineuze dakbedekking ter plaatse van het
hoofddak vernieuwen inclusief de zinken bedekking
direct achter de gemetselde voorgevel.
- De bitumineuze dakbedekking ter plaatse van het
aanbouwdak en dakterras aan de achterzijde van
de woning vernieuwen inclusief
reparatie/vervanging van de loodaansluitingen.
- De lichtkoepel in zijn geheel vernieuwen (kap +
frame).

Direct
Op termijn
€
7.000,-

€

2.500,-

€

750,-
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Schoorsteen rechts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe is algemeen de conditie van de schoorste(n) en?
Verkeert het loodwerk algemeen in voldoende staat?
Verkeert het metselwerk algemeen in een voldoende
staat?
Verkeert het pleisterwerk in een voldoende staat?
Verkeert de afsmeerlaag/betonnen afdekplaat in een
voldoende staat?
Verkeren de schoorsteenpijpen in een voldoende staat?
Is er asbest aangetroffen?
Zijn er schoorsteenkap(pen) aanwezig?
Zijn er lekkage-/doorslagplekken aanwezig in/op het
schoorsteenkanaal (inpandig) ?
Zijn de kanalen inspecteerbaar?

Hersteladviezen:
- Het loodwerk nazien en waar nodig
herstellen/vernieuwen.
- Het pleisterwerk repareren.
- De aansluiting van de flexibele rvs-pijp met de
schoorsteen verbeteren.

Redelijk
Deels
Voor zover zichtbaar wel
Deels
Deels
Voor zover zichtbaar wel
Ja
Deels
Voor zover zichtbaar niet
Nee

Direct
Op termijn
€
250,€
€

150,150,-

Dakkapel(len) voor dakvlak
Dakkapel(len) voor
• Hoe is algemeen de conditie van de dakkapel(len)?
• Hoe is algemeen de conditie van de dakbedekking(en)?
• Verkeren de boeiboorden/windveren in een voldoende
staat?
• Verkeren de zijwangen in een voldoende staat?
• Verkeert het loodwerk in een voldoende staat?
• Zijn er aan de binnenkant lekkagesporen aangetroffen?

Redelijk
Zie bij "hellend dak"
Niet van toepassing
Voor zover zichtbaar wel
Voor zover zichtbaar wel
Nee
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Dakkapel(len) achter dakvlak
Dakkapel(len) achter dakvlak
• Hoe is algemeen de conditie van de dakkapel(len)?
• Hoe is algemeen de conditie van de dakbedekking(en)?
• Verkeren de zijwangen in een voldoende staat?
• Verkeert het loodwerk in een voldoende staat?
• Zijn er aan de binnenkant lekkagesporen aangetroffen?

Hersteladviezen:
- De zinken dakbedekking en zinken zijwangen van
beide dakkapellen vervangen.

Redelijk
Matig
Deels
Voor zover zichtbaar wel
Nee

Direct
Op termijn
€
3.000,-
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Gevels/metselwerk
•

Zijn de gevels in spouw uitgevoerd?

•
•

Zijn de gevels in massief metselwerk uitgevoerd?
Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de
gevels aangetroffen?
Is het voegwerk algemeen voldoende?
Verkeren de lekdorpels /raamdorpelstenen in een
voldoende staat?
Is de spouw (na)geïsoleerd?
Zijn de gevels aan de buitenzijde nageïsoleerd?

•
•
•
•

Voor zover zichtbaar alleen
de aanbouw
Ja, betreft hoofdgedeelte
Ja
Redelijk
Deels
Voor zover zichtbaar niet
Nee

Opmerkingen:
- Bij massief metselwerk bestaat de kans op vochtdoorslag. Pas echter op met
impregneer-middelen. Indien niet correct aangebracht kan dit leiden tot schade
aan het metselwerk.
- Het voegwerk begint plaatselijk minder te worden, maatregelen zijn ons inziens
nog niet noodzakelijk. Vanuit esthetisch oogpunt dient in overweging te worden
genomen de gevels op termijn te reinigen en opnieuw te voegen.
- Plaatselijk schade/breuk bij de lekdorpels, maatregelen zijn ons inziens niet
noodzakelijk.
Hersteladviezen:
- Op meerdere plaatsen is er scheurvorming in het
metselwerk zichtbaar. Dit is veroorzaakt door
zetting. Gezien het bouwjaar van de woning is het
aannemelijk dat de situatie stabiel is. Constructieve
maatregelen zijn ons inziens niet noodzakelijk.
Rekenen op het dichtzetten van de scheurvorming
ter voorkoming van vocht- en vorstschade. De
kosten zijn opgenomen bij "voegwerk".
- Het voegwerk nazien en waar nodig
herstellen/vernieuwen inclusief het repareren van
de scheurvormingen. Tevens rekenen op enig
herstel van de kopgevel (bovendaks).

Direct

€

Op termijn

1.500,-
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Kozijnen / gevelbekledingen
•
•
•
•

Hoe is algemeen de conditie van de kozijnen?
Zijn er (zichtbare) reparaties uitgevoerd?
Zijn er ramen/deuren die klemmen?
Verkeert het hang en sluitwerk algemeen in voldoende
staat?

Redelijk
Ja
Beperkt
Algemeen wel

Opmerkingen:
- De gemiddelde gebruiksduur van kozijnen is 50-75 jaar.
- Algemeen oudere kozijnen. Bij schilderwerkzaamheden rekenen op stop- en
vulwerk.
- De meeste onderdorpels zijn voorzien van een aluminium/zinken/loden
afdekking. Het houtwerk is niet inspecteerbaar.
- Over de borstweringen van de meeste deuren en enkele kozijnen is een
plaatmateriaal aangebracht. Achterliggend houtwerk is niet inspecteerbaar.
- Op veel plaatsen zijn er reparaties aan de kozijnen zichtbaar. Met goed
schilderonderhoud is het voorlopig nog te handhaven.
- Het repareren van kozijnen betekent vaak uitstel van vervanging. Afhankelijk
van de kwaliteit van de reparaties dienen de kozijnen meestal op langere
termijn alsnog te worden vervangen.
- Rekenen op enig herstel aan het hang- en sluitwerk (vastzetten onderdelen etc)
en beter sluit- en gangbaar maken van de bewegende delen. Geen kosten
opgenomen.
- Het hang- en sluitwerk wordt standaard niet gecontroleerd of het voldoet aan
politiekeurmerk, SKG etc.
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Schilderwerk
•
•
•
•
•
•

Hoe is algemeen de conditie van het buitenschilderwerk?
Is het schilderwerk van de kozijnen/draaiende delen
voldoende?
Is het schilderwerk overstekken/boeiboorden voldoende?
Is er isolerende beglazing toegepast?
Is er voorzetglas toegepast?
Is er noemenswaardige ruitschade aangetroffen?

Redelijk/goed
Deels
Deels
Deels
Deels
Nee

Opmerkingen:
- Lekkages in isolerende en/of dubbele beglazing zijn niet altijd direct, volledig
maar zeker ook niet eenvoudig waarneembaar, lekkages zijn vaak alleen bij
een bepaalde lichtinval of veranderde weersomstandigheden vast te stellen. Bij
gunstige weersomstandigheden zijn lekkages zelfs geheel niet waar te nemen
of juist weer wel. In enkele gevallen is een witte uitslag waarneembaar op de
aluminium strip tussen de beglazing, deze kan bij ouder glas gaan corroderen.
- De isolerende beglazing is (deels) niet ventilerend aangebracht, hierdoor eerder
kans op condensvorming in de luchtspouw en houtrot. Het is zaak de kitwerken
goed in de gaten te houden.
- Buitenschilderwerk dient minimaal eens in de 6 jaar te worden uitgevoerd, met
tussentijds een bijwerkbeurt. Bij lakwerk is de cyclus beduidend korter. Tijdens
uitvoering van schilderwerk bij oudere onderdelen altijd rekening houden met
(enig) herstel aan houtwerk, kosten hiervoor zijn niet begroot.
Hersteladviezen:
- Bijwerken/gedeeltelijk schilderen als de
weersomstandigheden en de
houtvochtigheidsgraad (5 tot 20 %) dit toelaten.
Rekenen op enig stop- en vulwerk.

Direct
Op termijn
€
3.000,-

Balkon/dakterras
•
•
•
•
•

Hoe is algemeen de conditie van het balkon/dakterras?
Verkeert de dakbedekking in voldoende staat?
Zijn er lekkages aangetroffen?
Verkeert het hekwerk in voldoende staat?
Verkeren de loodaansluitingen in een voldoende staat?

Redelijk/goed
Ja
Nee
Algemeen wel
Voor zover zichtbaar wel

Opmerkingen:
- Bij schilderwerkzaamheden rekenen op stop- en vulwerk.
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Intern
Dakconstructies
Hellende houten daken:
• Zijn de dakconstructies goed inspecteerbaar ?
• Is er noemenswaardige doorbuiging/vervorming
aangetroffen?
• Is het dakbeschot goed inspecteerbaar?
• Indien dakconstuctie/-beschot beperkt/niet
inspecteerbaar, hoe is de indruk?
• Zijn de daken geïsoleerd?
• Is de opbouw van het dak zichtbaar?
• Zijn er lekkageplekken aangetroffen?
Platte houten daken:
• Zijn de dakconstructies inspecteerbaar?
• Zijn er noemenswaardige doorbuiging/vervorming
aangetroffen?
• Voor zover belopen, zijn de platte daken stabiel?
• Indien dakconstuctie/-beschot beperkt/niet
inspecteerbaar, hoe is de indruk?
• Zijn de daken geisoleerd?
• Is de opbouw van het dak zichtbaar?
• Zijn er lekkageplekken aangetroffen?
• Zo ja, waren de lekkageplekken bij opname droog?
Steenachtige daken:

Nee
Nee
Nee
Voldoende
Niet te inspecteren
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Voldoende
Niet te inspecteren
Nee
Ja, onder dakterras
achterzijde woning
Voor zover zichtbaar wel

Wanden (constructief en tussenwand) en plafonds
Wanden
• Zijn er voorzetwanden toegepast?
• Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de
wanden aangetroffen?
• Zo ja, dienen er maatregelen genomen te worden?
• Is er noemenswaardig (optrekkend) vocht aangetroffen?
Plafonds
• Verkeren de plafonds algemeen in een voldoende staat?
• Hoe is algemeen de afwerking van de plafonds?
• Zijn er (krimp)scheuren of naden in de plafonds
geconstateerd?
• Zijn er vochtplekken in de plafonds geconstateerd?
• Zijn er brandonveilige plafonds/afwerkingen
aangetroffen?

Deels
Ja
Nee
Nee
Ja
Redelijk
Niet noemenswaardig
Nee
Nee

Opmerkingen:
- Wanneer voorzetwanden tegen de muren zijn aangebracht, is dit in het
algemeen gebeurd i.v.m. vochtdoorslag, optrekkend vocht, of heeft men de
buitenmuur willen isoleren. Gebreken/correctheid bouwfysische opbouw zijn
dan niet visueel waarneembaar.
- De aanwezige scheurvormingen in de wanden zijn constructief niet van invloed
(= herstel wandafwerking).
- Rekenen op deels herstel/vernieuwing plafonds; geen kosten opgenomen.
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Vloeren
Houten verdiepingsvloeren
• Zijn er houten verdiepingsvloer(en) in de woning
aanwezig?
• Zijn er vloer- en plafondafwerkingen aanwezig?
• Zijn de vloeren bij belopen stabiel?
• Zit er noemenswaardige vervorming in de vloeren?
• Indien vloerconstuctie niet inspecteerbaar, hoe is de
indruk?
Houten begane grondvloer
• Zijn er houten begane grondvloeren aanwezig?
• Is de begane grondvloer aan de onderzijde
inspecteerbaar?
• Zit er noemenswaardige vervoming in de begane
grondvloer?
• Zijn de vloeren bij belopen stabiel?
• Is de begane grondvloer aan de onderzijde geisoleerd?
• Indien vloerconstuctie niet inspecteerbaar, hoe is de
indruk?
Steenachtige vloeren
• Zijn er systeemvloeren aanwezig?
• Zijn er betonvloeren aanwezig die op het adres gemaakt
zijn?
• Zijn de begane grondvloeren aan de onderzijde
geïsoleerd?
• Zijn de vloeren op vaste bodem gestort (geen
kruipruimte)?
• Is er noemenswaardige schade aangetroffen?
• Is de badkamervloer steenachtig (dekvloer)?
• Verkeren de steenachtige vloeren voor zover zichtbaar in
een voldoende staat?

Ja, betreft zoldervloer en
eerste verdiepingsvloer
Ja
Ja
Nee
Voldoende

Ja
Alleen boven de kelder
Nee
Ja
Voor zover zichtbaar niet
Voldoende

Nee
Ja
Voor zover zichtbaar niet
Deels
Nee
Ja
Ja

Fundering
•
•
•

Zijn er aan de fundering gerelateerde scheurvormingen
en/of zettingen in de gevels/metselwerk aanwezig?
Is de woning op staal gefundeerd (direct op vaste
grondslag)?
Heeft de woning een paal fundering?

Nee
Ja
Nee

Opmerkingen:
- De fundering wordt beoordeelt door het gevelbeeld en de toestand van de
dragende wanden.

Kelder
•
•
•

Zijn kelderwanden vochtig?
Zijn er voldoende ventilatievoorzieningen in de kelder
aanwezig?
Hoe is de conditie van de koekoek?

Niet extreem
Ja
Voor zover zichtbaar
voldoende

Opmerkingen:
- In de wanden is het pleisterwerk plaatselijk onthecht door verhoogde
vochtigheid. Dit komt bij kelders vaker voor. Maatregelen zijn ons inziens niet
strikt noodzakelijk.
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Kruipruimte
•
•
•
•
•

Is de kruipruimte onder de entree toegankelijk?
Is de kruipruimte onder de woonkamer toegankelijk?
Is de kruipruimte onder de aanbouw toegankelijk?
Was de kruipruimte bij opname droog?
Zijn er voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig?

Geen kruipruimte aanwezig
Nee
= Deels kelder
Niet inspecteerbaar
Ja

Opmerkingen:
- De ventilatievoorzieningen zijn deels dichtgezet (te hoog straatwerk). De
ventilatievoorzieningen open maken (zelfwerkzaamheid).

Afwerkingen en binnenschilderwerk
Opmerkingen:
- Wandafwerkingen (o.a. behang-, stuc- en tegelwerken buiten natte groepen)
worden buiten beschouwing gelaten.
- Altijd rekenen op enig herstel (gaatjes stoppen, hol klinkend stucwerk etc.).
- Binnenschilderwerk en glaswerk wordt tevens buiten beschouwing gelaten,
over het algemeen zal een woning inpandig opnieuw geschilderd gaan worden
alvorens te worden betrokken.
- Er zijn geen kosten opgenomen voor aftimmerwerk (plinten, kleine reparaties
etc.).
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Binnendeuren en kozijnen
•
•
•

Zijn er klemmende deuren?
Zijn de binnendeuren algemeen voldoende?
Is het hang en sluitwerk algemeen voldoende?

Niet noemenswaardig
Ja
Ja

Opmerkingen:
- Altijd rekenen op enig herstel hang en sluitwerk (o.a. vastzetten onderdelen
etc.) en het beter gang en sluitbaar maken. Geen kosten opgenomen.

Trappen
•
•

Verkeren de leuningen/balustrades algemeen in een
voldoende staat?
Verkeren de trappen algemeen in voldoende staat?

Ja
Ja

Opmerkingen:
- Altijd rekenen op het vastzetten van leuningen en/of balustrades. Mogelijke
zelfwerkzaamheid, kosten niet begroot.

Sanitair/keuken
Badkamer
• Wat is de algemene staat van de badkamer?
• Zijn voeg- en tegelwerk voldoende?
• Is de toiletpot goed bevestigd?
• Werkt het mechanisme van het badkamertoilet goed?
Keuken
• Wat is de algemene staat van de keuken?
Toilet
• Wat is de algemene staat van de toiletruimte?
• Is de toiletpot goed bevestigd?
• Werkt het mechanisme van het toilet goed?
• Zijn voeg- en tegelwerk voldoende?
• Hoe is de conditie van een eventuele 2e toiletruimte?

Functioneel
Algemeen wel
Ja
Ja
Buiten beschouwing gelaten
Functioneel
Deels
Ja
Deels
Functioneel

Opmerkingen:
- Alleen bij een niet functionele badkamer/toiletruimte/keuken worden er kosten
begroot. Bij handhaving rekenen op enig herstel zoals het nazien van
kitvoegen, kranen, douchekoppen/slangen en dergelijke, kosten niet begroot.
Badkamermeubilair en keukenapparatuur wordt standaard buiten beschouwing
gelaten.
- Een oudere badkamer, bij handhaving rekenen op mogelijk enig herstel. Niet
begroot.
- Bij het belasten van de toiletpot op de verdieping is enige beweging zichtbaar
bij de aansluiting met de wand. Rekenen op het (voorzichtig) aandraaien van de
moeren. Kosten niet begroot, mogelijke zelfwerkzaamheid.
- Diverse wandtegels in de toiletruimte begane grond klinken hol. Verhoogde
kans op los komen tegelwerk.

Overige
Opmerkingen:
- U dient altijd rekening te houden met (divers) klein herstel en het eventueel op
smaak brengen van de woning. Geen kosten opgenomen.
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Technische installaties
Installaties worden slechts visueel beoordeeld, in ieder geval voor zover dit mogelijk is.
De installaties worden niet beoordeeld op goede werking en of deze voldoen aan de huidig geldende eisen en
voorschriften.
Een erkend/waarborginstallateur en/of de nutsbedrijven kunnen u middels een inspectie een gedetailleerd inzicht
geven in de algehele staat van de betreffende installaties en deze toetsen aan de geldende eisen.

Elektrische installatie
•
•
•
•
•
•
•

Hoe is algemeen de conditie van de elektrische
installatie?
Hoeveel groepen zijn er aanwezig?
Zijn er aardlekschakelaar(s) aanwezig?
Is er een hoofdschakelaar aanwezig?
Is de bedrading geplastificeerd/voldoende
(steeksproefgewijze controle)?
Zijn de stopcontacten en schakelaars algemeen
voldoende?
Is er elektrische vloerverwarming aanwezig?

Redelijk
Meergroepsinstallatie
Ja
Ja
Ja
Algemeen wel
Nee

Opmerkingen:
- De installatie is niet gekeurd in relatie tot geldende NEN normen.
- Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de
aarding is niet doorgemeten.
- Altijd rekenen op herstel/vernieuwing wandcontactdozen/schakelaars e.d. en
eventueel naar wens op uitbreiding/aanpassing. Geen kosten opgenomen.
- Een gedeelte van de installatie is in opbouw uitgevoerd.

Gasinstallatie
•
•
•

Zijn de gasleidingen in staal uitgevoerd?
Was er bij opname een gaslucht ruikbaar?
Verkeren de gasleidingen voor zover zichtbaar in een
voldoende staat?

Ja
Nee
Ja

Opmerkingen:
- Er zijn nog stalen leidingen aanwezig. De verbindingen mogen niet met hennep
verpakt zijn omdat de kans bestaat op uitdrogen. Daarnaast mogen er (bij
uitbreidingswerkzaamheden) geen verbindingen meer in de kruipruimte
aanwezig zijn. Het verdient aanbeveling dit na te laten zien.
- Gasleidingen worden visueel geinspecteerd. Gasleidingen worden door ons niet
afgeperst.
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Verwarming
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe wordt de woning verwarmd?
Wat is het merk van de cv-ketel?
Heeft de ketel ook een warmwatervoorziening (combiketel)?
Wat is het bouwjaar van de cv-/combiketel?
Verkeren de radiatoren en leidingwerk algemeen in
voldoende staat?
Zijn er lekkages geconstateerd?
Is er noemenswaardige corrosie opgetreden aan de
radiatoren/leidingen?
Is er vloerverwarming aanwezig?

Centrale verwarming
Nefit
Ja
Circa 2011
Algemeen wel
Nee
Nee
Nee

Opmerkingen:
- De gemiddelde levensduur van cv-ketels is circa 15 jaar. Een ketel van die
leeftijd behoeft niet altijd te worden vervangen, het rendement van de ketel zal
echter zeker teruglopen.
- Benoemde ketel betreft enkel de ketel op de zolderverdieping.
- Altijd rekenen op het nazien (en mogelijke gedeeltelijke vervanging) van
leidingwerk en (radiator) afsluiters. Leidingwerk dient van voldoende
bevestigingsbeugels te zijn voorzien, en waar nodig zijn voorzien van
isolatiemateriaal.
- Meerdere radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen. De werking van dit
soort knoppen is bij een niet weersafhankelijke regeling minimaal.

Waterinstallatie
•
•
•

Zijn de waterleidingen in koper/kunststof uitgevoerd?
Zijn er lekkages in het leidingwerk aangetroffen?
Hoe is de warmwater voorziening?

Ja
Nee
Combi-ketel

Opmerkingen:
- Kranen worden standaard buiten beschouwing gelaten.
- Geisers en boilers worden standaard buiten beschouwing gelaten.

Ventilatie/vocht
•
•
•

Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de badkamer?
Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de
toiletruimte?
Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de 2e
toiletruimte?

Ja
Ja
Ja

Opmerkingen:
- De aanwezige ventilatievoorzieningen zijn niet beoordeeld/getest op hun
capaciteit.
- De ventilator in de toiletruimte begane grond werkt (vermoedelijk) op een
naloop, werking niet getest.
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Openhaard / houtkachel / gaskachel / rookkanaal
•
•
•

Is het kanaal aan de binnenzijde inspecteerbaar?
Trekt de openhaard/houtkachel volgens de verkoper(s)
goed?
Wanneer is het rookkanaal voor het laatst geveegd?

Nee
Onbekend
Onbekend

Opmerkingen:
- Gas- en of houtkachels worden standaard buiten beschouwing gelaten, dit
wordt gerekend tot de roerende goederen.
- De openhaard of kachel is niet op werking getest. Ook kan visueel niet worden
vastgesteld of de openhaard of kachel op een daarvoor geëigend
schoorsteenkanaal is aangesloten.
- Het verdient aanbeveling het rookkanaal voor het gebruik te laten vegen en de
openhaard/kachel te laten controleren.

Riolering
•
•
•
•
•
•
•

Is er iets bekend over de buitenriolering?
In welk materiaal is de hoofdriolering (voor zover
zichtbaar) uitgevoerd?
Is er asbesthoudende riolering aangetroffen?
Zijn er loden afvoeren aangetroffen?
Zijn er lekkages aangetroffen?
Zijn er verstoppingen geconstateerd?
Was er een rioollucht ruikbaar bij opname?

Nee
Niet inspecteerbaar
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Opmerkingen:
- De buitenriolering is visueel niet te inspecteren en derhalve niet beoordeeld.
- Gemiddelde gebruiksduur, 40 tot 50 jaar, tenzij door van buitenkomend onheil
(rioolverzakkingen, -breuk en onvoldoende afschot) het rioleringsstelsel niet
meer functioneert. Bij gres, gietijzer, lood of asbest rioleringen rekening houden
met algehele vernieuwing op termijn. Kosten hiervoor niet begroot tenzij
nadrukkelijk vermeld.
- Bij renovatie natte groepen rekenen op vernieuwing van alle
afvoeren/aansluitingen. Geen kosten opgenomen.

Overige
Opmerkingen:
- De benoemde installaties zijn alleen, voor zover mogelijk, visueel geinspecteerd
en dus niet afgeperst!. Installaties voor klimaatbeheersing,
zonnepanelen/collectoren, alarm en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten.
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Bijgebouw(en)
Garage
•
•

Hoe is algemeen de conditie van de garage?
Zijn er verder nog bijgebouwen o.i.d. aanwezig?

Functioneel
Ja, deze zijn verder buiten
beschouwing gelaten

Opmerkingen:
- De buitenzijde was door de begrenzing aan de belending beperkt
inspecteerbaar.
- Het dakbeschot is asbestverdacht.

Berging
•

Hoe is algemeen de conditie van de berging?

Functioneel

Opmerkingen:
- De berging is inpandig niet geinspecteerd, bij opname was de berging niet
toegankelijk.
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Artikel 1 Algemeen
1. Bouwkundig advies bureau Dé Keurder, hierna te noemen Dé
Keurder staat ingeschreven bij de KvK voor Gooi-, Eem- en
Flevoland nummer 32151731.
2. Bij opdrachtverstrekking aan Dé Keurder bevestigt en aanvaart
opdrachtgever de in artikel 1 lid 2 vermelde voorwaarden. Indien
deze bij de schriftelijke contractbevestiging en/of
opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of deze
voorwaarden niet in uw bezit zijn en/of u van deze voorwaarden
geen kennis heeft kunnen nemen, dient u Dé Keurder hiervan
direct en voor uitvoering der werkzaamheden in kennis te
stellen. Dé Keurder zal u dan per omgaande de van
toepassingzijnde voorwaarden doen toekomen.
3. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen,
zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2 Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege Dé Keurder
zijn gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als
levertijd betreft en vervallen na drie maanden.
2. Indien Dé Keurder op grond van de beschikbare informatie er
niet van overtuigd is dat Dé Keurder de opdracht zal kunnen
uitvoeren, deelt Dé Keurder opdrachtgever schriftelijk mee dat
er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóórdat Dé
Keurder de feitelijke opdracht kan starten.
3. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken,
toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen
bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden
overeengekomen.
Artikel 3 Prijzen
1. De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW; extra kosten worden
altijd apart schriftelijk opgegeven.
2. Dé Keurder heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1
januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie.
3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en
heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.
Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is
overeengekomen heeft Dé Keurder het recht wijzigingen in
assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies
en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen
tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in
de prijs door te berekenen.
4. De in de rapportage genoemde prijzen zijn indicatief en de
Opdrachtgever kan er geen rechten aan ontlenen.
5. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door
Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de
overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 4 Betaling
1. Betaling dient altijd online via internet te geschieden
middels een eenmalige automatische incasso of een directe
overboeking via uw eigen bank (Ideal). Pas daarna kunt u
beschikken over uw rapportage, verslag of label. Dé Keurder
heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling
zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien
opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet
van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten van Dé Keurder, verband houdende met de inning van enige
vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het
verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever
gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de
opdrachtgever.
2. Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en/of
niet aanwezig zijn van de bewoner, opdrachtgever, diens
vertegenwoordiger of de verkoper ongeacht welke reden, worden de
kosten gefactureerd aan de opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger.

3. Indien Dé Keurder tot invordering overgaat, dan zullen alle
kosten van invordering, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij
de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten
minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van €
150,00.
Artikel 5 Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient Dé Keurder van alle relevante informatie
te voorzien die nodig is voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Bij een verkoopkeuring dient het
inlichtingenformulier geheel ingevuld en ondertekend te worden.
2. De in artikel 5.1 bedoelde informatie wordt uiterlijk direct
voor aanvang van de inspectie aan Dé Keurder overhandigd. Het
inlichtingenformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te
worden ingevuld en ondertekend. Indien de verkoper geen ingevuld
en ondertekend inlichtingenformulier aan Dé Keurder heeft
overhandigd, zal Dé Keurder geen enkele aansprakelijkheid met
betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aanvaarden.
3. Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen afhankelijk
van de opdracht door Dé Keurder worden gemaakt. Voor het
tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus of min 30
minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact
tijdstip niet kunnen worden gegarandeerd.
4. De opdrachtgever garandeert dat Dé Keurder vrij toegang
verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren
onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc., dat er geen
verrassende elementen aanwezig zijn waaronder loslopende
huisdieren en dergelijke.
5. Indien door Dé Keurder, om toegang tot het object te
verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of
retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft Dé Keurder het
recht de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.
6. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in
uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de
opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal
van 20 km rond het te inspecteren object. In onderhavige
situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een
sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De
sleutelverklaring vrijwaart Dé Keurder tegen alle
aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door
welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal
worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van Dé Keurder.
Artikel 6 De inhoud van de inspectiewerkzaamheden en het
rapport.
1. Ten behoeve van de aan- en verkoopkeuringen wordt de
onderzijde van de beganegrondvloer geïnspecteerd in de directe
omgeving van het kruipluik indien de opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger niet bij de inspectie aanwezig is. Indien de
opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wel bij de inspectie
aanwezig is, wordt de onderzijde van de beganegrondvloer
geïnspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede
omstandigheden en zonder gevaar (denk ook aan asbest, scherpe
stukken wand- en vloertegels) toegankelijk is, dit in verband
met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter
beoordeling door Dé Keurder. Voor alle inspecties is een droge
en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist.
2. Daken, goten, overstekken, etc. worden tot een maximale
hoogte van ca. 5 meter geïnspecteerd, indien veilig, dit
uitsluitend ter beoordeling door Dé Keurder, bereikbaar met
ladders van maximaal 6 meter. Indien hoger gelegen elementen
dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de
opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan
de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud
verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter
beoordeling door Dé Keurder.
3. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten
en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar
bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door de Dé
Keurder, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet
geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
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4. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen
c.q gedeelten van een object door een specialist c.q expert op
een bepaald gebied dienen te worden geïnspecteerd, zal dit in
het rapport worden aangegeven.
5. De door Dé Keurder te noemen herstelkosten hebben steeds
slechts een indicatieve strekking. Bij haar werkzaamheden houdt
Dé Keurder geen rekening met de noodzaak tot vervanging of
herstel door en/of vanwege door de overheid uitgevaardigde
voorschriften en/of aanschrijvingen. De opgenomen kosten zijn
uitsluitend voor vervanging van gelijkwaardig aan het bestaande.
Er worden geen kosten opgenomen voor verbetering.
6. Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar
milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Onder milieubelastende material en wordt
onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke.
7. De geldigheidsduur van het rapport is 6 maanden na datum
keuring. Indien in deze periode geen transactie heeft plaats
gevonden kan aan dit rapport geen enkel recht meer worden
ontleent.
8. Technische installaties worden alleen visueel geïnspecteerd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de
afgegeven rapportages bij Dé Keurder. Artikel 8 Intellectueel
eigendomsrecht
1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
met betrekking tot de door Dé Keurder vervaardigde rapportages
berusten bij Dé Keurder.
2. Dé Keurder heeft het recht de door Dé Keurder vervaardigde
rapportages aan derden te verstrekken.
Artikel 9 Opzegging/Beëindiging overeenkomst
1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht tot
uiterlijk 24 uur (uitgaande van werkdagen) vóór de afspraak tot
inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is
Opdrachtgever de volledige prijs aan Dé Keurder verschuldigd.
2. Dé Keurder is bevoegd de overeenkomst met de opdrachtgever te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
Artikel 10 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of
het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na
verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever
reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het
gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Dé Keurder kenbaar
te worden gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever
is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met
betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te
weigeren van andere geleverde diensten van Dé Keurder waarop de
reclame geen betrekking heeft.

3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft
Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening
gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen
restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds
betaalde honorarium.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Dé Keurder zal haar werkzaamheden naar beste kunnen
verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Dé
Keurder kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt
doordat Opdrachtgever aan Dé Keurder onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, is Dé Keurder voor de daardoor
ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever
aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Dé
Keurder die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Dé
Keurder voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de
desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium over een
periode van maximaal 2 maanden.
2. Opdrachtgever vrijwaart Dé Keurder voor vorderingen van
derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever
aan Dé Keurder onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen
verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is
toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen grove nalatigheid van Dé Keurder en tenzij
enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een
dergelijke bepaling niet toestaat.
3. De in lid 1 van dit artikel neergelegde
aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van
de door Dé Keurder voor de uitvoering van de Opdracht
ingeschakelde derden.
4. Dé Keurder is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet
gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per
post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens opdrachtgever, Dé Keurder of derden.
Artikel 12 Vervaltermijn
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is
Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Dé
Keurder onverwijld schriftelijk aan Dé Keurder mee te delen.
Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na
deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de
ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte
geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt
te vervallen. Artikel 13 Toepasselijk recht en Forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dé Keurder is
Nederlands recht van toepassing
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen
is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer,
tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend
rechtelijk bevoegd is.

pagina 25 van 25

