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Algemene gegevens 

 

Opdrachtgever :  

Adres :  

Postcode en plaats :  

   

Telefoonnummer :  

E-mailadres  :  

   

Keuringsdatum : 3 januari 2014 om 9.00 uur 

Rapportdatum : 3 januari 2014 

Inspecteur : J.C. (Janco) de Borst  

  
  

Objectgegevens 
 

Straat :  

Postcode en plaats :  

   

Woningtype : Tussenwoning.  

Bouwjaar/verbouwjaar : Volgens de verkopende makelaar is de woning in 1930 gebouwd. 

Bewoond t.t.v. keuring : Ja 

 

Opmerkingen vooraf 
 

Aankopend makelaar :  

Namens makelaar aanwezig :  

   

Verkopend makelaar :  

Namens makelaar aanwezig :   

   

Overige aanwezigen : De opdrachtgevers. 

   

Weersgesteldheid : Droog in een regenachtige periode. 

Temperatuur : Circa  6º C 

   

Niet onderzochte ruimten/ 

onderdelen 

: De dakkapel op het achterdakvlak en het achterdakvlak zijn beperkt te inspec-

teren. De ramen van de dakkapel konden niet open. 

 

Opmerkingen verkopende partij 
 

Er zijn geen specifieke gebreken door de verkopende partij gemeld. Wel zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

- De dakkapel op het achterdakvlak heeft in het verleden gelekt, er zijn nog oude lekkagesporen zichtbaar. 

- De badkamer en de keuken zijn in 2009 vernieuwd; 

- In 2013 zijn de deuren van de begane grond vernieuwd. 

 

 

 

 

 

 

Wij verzoeken u zich, z.s.m. na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en ingeval van 

onvolledigheid of onjuistheden ons hiervan direct in kennis te stellen. 
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Samenvatting algemene beoordeling woning in relatie tot het bouwjaar 

 

De woning verkeert in zijn geheel in een goede staat, de voornaamste (aandachts)punten zijn: 

- Het op termijn vervangen van de dakbedekking van de erker en één dakkapel. 

- Het nazien van de hellende dakvlakken, regulier onderhoud, kosten niet begroot. 

- Het vervangen van de door houtrot aangetaste delen van de boeiboorden / overstekken. 

- Het lood- en voegwerk van de schoorste(n)en nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen. 

- Het repareren van de in het metselwerk aanwezige scheuren. 

- Het vervangen van de onderdorpel en aansluitende stijlstukken van één kozijn. 

- Het uitvoeren van het buitenschilderwerk. 

- Het op termijn vervangen van twee ruiten. 

- Het bestrijden van de houtvernielers. 

 

Om een complete indruk te krijgen het gehele rapport lezen! 

 

 Prognose onderhoudskosten direct Prognose onderhoudskosten termijn 

   

Onderdeel € € 

   

Dak  1400,00 2500,00 

Gevels  2500,00  

Buitenschilderwerk  2500,00 550,00 

Algemeen    

Kap en vloerconstructie    

Muren en plafonds    

Trappen, kruipruimte, algemeen    

Installaties    

Milieu  250,00  

   

TOTAAL incl. 21% BTW 6650,00 3050,00 

 

Er zijn geen kosten voor klein onderhoud en/of modernisatie opgenomen. De kosten opgenomen in de 

kolom “Prognose onderhoudskosten termijn” zijn van het prijspeil ten tijde van het opstellen van het 

rapport. 
 

De 6% BTW regeling is van toepassing op schilder en stukadoorswerk onder de navolgende voor-

waarden: 

 De woning moet ouder zijn dan 2 jaar. 

 De woning moet particulier bezit zijn. 

 De woning moet particulier bewoond worden. 
 

Het kabinet heeft in februari 2013 besloten dat er een verlaagd btw tarief van 6% gaat gelden op arbeidskosten. Ar-

beidskosten bij renovatie en herstel van woningen. De tijdelijke regeling gaat in op 1 maart 2013 en loopt tot 1 januari 

2015. Zie voor verder informatie de website van de overheid of het nieuwsbericht op onze website.  
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De bouwtechnische keuring 

 

Een bouwtechnische keuring is een visuele inspectie om inzicht te verkrijgen in de onderhoudstoestand van een object 

en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen. 

Een visuele inspectie houdt in dat er geen specialistische en/of destructieve onderzoeken worden verricht. 

Dit betekent dat er geen metingen of berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd om 

achterliggende constructies c.q. onderdelen te kunnen beoordelen. 

De bouwtechnische keuring is een momentopname en geeft de situatie weer zoals deze door de inspecteur ten tijde 

van de inspectie is aangetroffen. 

Dit houdt in, dat de omstandigheden van dat moment mede de inspectie kunnen beïnvloeden. Als het bijvoorbeeld 

langdurig droog is, kan een (kleine) lekkage onzichtbaar zijn. 

Wanneer woningen (deels) zijn gestoffeerd en/of afwerkingen zijn aangebracht op wanden, vloeren en plafonds is er 

slechts een beperkte inspectie mogelijk. Er wordt geen inboedel verplaatst ten behoeve van de inspectie. 

Toegangsluiken dienen op een normale manier geopend te kunnen worden, zodat een vrije toe- en doorgang mogelijk 

is. Indien dit niet het geval is, wordt het desbetreffende onderdeel niet beoordeeld. 

De indeling van het object en de netheid van de afwerkingen van de onderdelen wordt niet in de beoordeling opgeno-

men. 

 

Bepaalde onderwerpen zijn pas diepgaand te onderzoeken d.m.v. een specialistisch onderzoek. Indien bijvoorbeeld de 

toestand van de niet zichtbare fundering onderzocht dient te worden, zijn hier extra kosten aan verbonden. Een derge-

lijk onderzoek wordt niet tijdens een “normale keuring” uitgevoerd. Wel zal onze bouwkundige aangeven of hij het 

raadzaam acht een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. Met uitzondering voor een eventueel aanvullend onderzoek 

naar de aanwezigheid van asbest. 

Eventuele bodemverontreiniging, oude olietanks etc. worden buiten beschouwing gelaten. 

Zogenaamde “verborgen gebreken” kunnen per definitie niet worden waargenomen. Deze gebreken zult u derhalve 

niet in onze rapportage aantreffen. 

Ongeacht de staat en het bouwjaar van de woning kunnen verborgen gebreken voorkomen.  

 

Alle bouwdelen van het object zijn, indien redelijkerwijs (veilig) bereikbaar, onafhankelijk beoordeeld in relatie tot 

het bouwjaar en de bouwwijze van het object. 

De inspecteur beschikt over een ladder van maximaal 6 meter, onderdelen welke hiermee niet bereikbaar zijn, zijn 

voor zover mogelijk van afstand beoordeeld. 

De begane grondvloer wordt, indien mogelijk, aan de onderzijde geïnspecteerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoen-

de kruipruimte (minimaal 50 tot 60 centimeter hoog) aanwezig is en deze niet belemmerd wordt door leidingen, bui-

zen of andere obstakels. Wanneer er water staat in de kruipruimte wordt deze niet geïnspecteerd. 

Bouwdelen die buiten de keuring vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, per-

gola’s en dergelijke. 

 

Het bouwtechnisch rapport 

 

Het hierbij uitgebrachte rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te 

verwachten kosten zoals aangegeven, hetgeen niet uitsluit dat zich met betrekking tot het gekeurde pand gebreken 

kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.  

 

Het is de opdrachtgever bekend dat de uitgevoerde keuring slechts een indicatie van de te verwachten werkzaamheden 

geeft en niet de bedoeling heeft volledig te zijn.  

 

In het bouwtechnisch rapport worden de volgende zaken weergegeven: 

 Waardering staat van onderhoud per onderdeel; 

 Constateringen en opmerkingen m.b.t. de conditie van een onderdeel; 

 Kostenraming voor herstel- c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk zijn omdat de func-

tievervulling niet meer gewaarborgd is of de kans op (vervolg)schade bestaat; 

 Kostenraming voor herstelkosten op termijn; 
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 Evt. adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken zoals: 

-onderzoek naar houtborende insecten; 

-onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam); 

-constructief onderzoek (sterkteberekeningen); 

-onderzoek naar betonrot. 

 

In de grijze vlakken wordt standaard met cursieve tekst een toelichting gegeven over het betreffende onderdeel. 

Hoewel deze informatie een algemeen karakter heeft dient deze, indien van toepassing, te worden gezien als aanvul-

ling op het onderdeel “constateringen en opmerkingen”. 

Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel gedurende de gel-

digheidsduur van het rapport verslechtert. 

In het bouwtechnisch rapport worden dan ook geen indicaties gegeven over de resterende te verwachten levensduur 

en/of het in de toekomst te verwachten tijdstip van vervanging van een onderdeel. 

 

Het rapport dient niet gezien te worden als een garantie met betrekking tot het te verwachten onderhoud en de daar-

mee gemoeid zijnde kosten. 

De geldigheidsduur van het rapport is zes maanden na datum van keuring. Indien in deze periode geen transactie 

heeft plaats gevonden, dient een nieuwe keuring te worden uitgevoerd en kan aan dit rapport geen enkel recht meer 

worden ontleend. Bij een wijziging of aanpassing van één of enkele punten van het rapport binnen de periode van zes 

maanden blijft de eerste, de oorspronkelijke, keuringsdatum met betrekking tot de geldigheidsduur van het rapport van 

toepassing. Ook ten aanzien van de gewijzigde punten. 

 

Eventuele klachten met betrekking tot de inhoud van het rapport dienen binnen de geldigheidsduur van het rapport 

gemeld te worden aan M.O.B. Consultancy Westbroek b.v. Zonodig wordt een schadeformulier verstrekt, de eisende 

partij is verplicht dit volledig en naar waarheid in te vullen. Klachten gemeld buiten de gestelde termijn worden niet in 

behandeling genomen, deze worden niet gehonoreerd. 

 

De bouwtechnische keuring ontslaat de verkoper niet van zijn meldingsplicht en de aankoper niet van zijn onder-

zoeksplicht. 

 

Beoordeling van het object 

 

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

1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de bouwdelen 

gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren. 

2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoe-

ring of calamiteiten. 

 

Het object wordt niet getoetst aan het Bouwbesluit. 

 

Waardering van de staat van onderhoud (Wrd) 

 

Waardering en conditie-omschrijving 
 

++ zeer goed - Het onderdeel vertoont geen verouderingsverschijnselen. 

    Geen of minimale tekortkomingen, “zo goed als nieuw”.  

+ goed - Het onderdeel vertoont nauwelijks verouderingsverschijnselen. 

   Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen, “regulerend onderhoud”. 

 redelijk - Het verouderingsproces van het onderdeel is op gang gekomen. 

   Regelmatig komen tekortkomingen en/of gebreken voor “meer dan regulerend onderhoud noodzakelijk”. 

- matig - Het verouderingsproces van het onderdeel is duidelijk op gang gekomen. 

   Plaatselijk komen gebreken voor, “inhaalslag regulerend onderhoud noodzakelijk”. 

-- slecht - Het einde van de technische levensduur van het onderdeel is bereikt. 

   Regelmatig komen (ernstige) gebreken voor, “vervanging of renovatie op korte termijn noodzakelijk”. 
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Bij de bouwdelen kunnen de symbolen #, #(….), ! en ? zijn aangegeven. Deze symbolen hebben de onderstaande betekenis: 

 

# Het was niet mogelijk dit onderdeel visueel te inspecteren. 

 Er kan geen beoordeling van de staat van het onderhoud worden gegeven. 

#(++/+/ /-/--) Het was niet of beperkt mogelijk dit onderdeel visueel te inspecteren, echter gezien de functievervulling en de ver-

bandhoudende onderdelen is dit onderdeel op basis van inschatting wel gewaardeerd. 

! Mogelijk risico van het onderdeel. 

 Twijfels omtrent duurzaamheid en kwaliteit van het onderdeel. 

? Het is niet mogelijk dit onderdeel te beoordelen, een nader specialistisch onderzoek is noodzakelijk. 

 

Kostenindicatie 

 

De in dit rapport vermelde kosten zijn globale ramingen van de noodzakelijke herstel- of vervangingskosten van de 

onderdelen welke noodzakelijk zijn om de functievervulling van het onderdeel te waarborgen. 

Bij de raming is primair van herstel uitgegaan. Indien herstel niet meer mogelijk is of indien met herstel de functie-

vervulling van het onderdeel voor de nabije toekomst niet meer gewaarborgd is, zulks uitsluitend ter beoordeling van 

de inspecteur, wordt van vervanging uitgegaan. 

 

Daar ten tijde van de inspectie geen hoeveelheden worden ingemeten en met betrekking hiertoe meestal schattingen 

worden gedaan, is een exacte calculatie van de kosten niet goed mogelijk. 

Hoewel getracht wordt een zo nauwkeurig mogelijke prijsindicatie te geven, kunnen aan de in het rapport vermelde 

bedragen geen rechten worden ontleend. Het is voor bepaalde onderdelen bijzonder moeilijk een prijsindicatie te ge-

ven. Tevens kan het tijdens de uitvoering van de herstel- en vernieuwingswerkzaamheden blijken dat er ingrijpender 

werkzaamheden noodzakelijk zijn dan er tijdens de inspectie redelijkerwijs kon worden voorzien. 

Aan de kosten op termijn kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot het moment dat vervanging nood-

zakelijk is en het hieraan verbonden bedrag. Temeer daar dit soort zaken zich volledig buiten de invloedsfeer van het 

keuringsbureau bevindt. 

Er wordt geen rekening gehouden met de noodzaak tot vervanging of herstel door en/of vanwege door de overheid 

uitgevaardigde voorschriften en/of aanschrijvingen.  

 

Prognose onderhoudskosten direct houdt in dat bouwtechnisch/kwalitatief niet meer gewacht kan worden met on-

derhoud. 

Prognose onderhoudskosten op termijn houdt in dat het einde van de levensduur op het moment van opname nog 

niet is bereikt maar dat er op termijn wel meer dan regulerend onderhoud of zelfs vervanging moet plaatsvinden. 

 

Kosten voor regulerend onderhoud zoals het schoonmaken van dakgoten, schilderwerk op termijn en dergelijke zijn 

niet opgenomen. 

 

Wij gaan er van uit dat de genoemde werkzaamheden aan de diverse onderdelen genoemd in de “prognose onder-

houdskosten direct” gelijktijdig worden uitgevoerd. 

Gebleken is dat prijzen per regio of aannemer sterk kunnen verschillen. Het is derhalve raadzaam meerdere offertes 

aan te vragen. 

Indien een object voor wat betreft het interieur en/of exterieur in een dermate staat verkeert dat meer aan renovatie of 

gedeeltelijke herbouw dan aan onderhoud gedacht moet worden, ligt het niet in de lijn van deze rapportage hiervoor 

kosten vast te stellen. 

 

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

als niet of beperkt te inspecteren onderdelen (#) kunnen worden beoordeeld. En eventuele nadere (specialistische) on-

derzoeken zijn uitgevoerd. 

 
Op dit rapport zijn de Algemene Voorwaarden van M.O.B. Consultancy Westbroek b.v. van toepassing, gede-

poneerd bij de Rechtbank te Utrecht 143/2013. 

Deze voorwaarden zijn aan u verstrekt bij de opdrachtbevestiging zodat u hiervan vooraf kennis hebt kunnen 

nemen. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden op de laatste bladzijde van het rapport afgedrukt. 
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BUITEN 

 

Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

     

DAKBEDEKKING 

Plat dak 

 

 
 

 

# 

Het zink van de erker en de dakkapel op het voordakvlak is 

ouder, voorlopig nog wel voldoende. Op (lange) termijn re-

kenen op het vervangen van het zink.  

De dakbedekking van de dakkapel op het achterdakvlak is 

niet voor inspectie bereikbaar. 

 
Platte daken zijn vaak voorzien van mastiek, bitumineuze of kunststof be-

dekking. Mastiek wordt niet meer toegepast en is een milieubelastend ma-

teriaal. Moderne bitumineuze dakbedekkingen hebben, mits goed aange-

bracht, een levensduur van 15 tot 20 jaar. Kritieke punten bij dit soort da-

ken zijn de diverse detailleringen en aansluitingen. 

 2500,00 

Afwatering  Indien nodig de afwatering bij vernieuwing dakbedekking 

corrigeren. 

  

Hellend dakvlak #(+) Op de schuine dakvlakken liggen zgn. “oud Hollandse” 

dakpannen, de onderlinge sluiting van deze pannen is alge-

meen minder, er is derhalve een verhoogde kans op vocht-

doorslag. Altijd rekenen op het nazien van de dakvlakken 

en waar nodig dakpannen goedleggen en de beschadigde 

dakpannen vervangen. Dit is regulier onderhoud, kosten 

niet begroot.  

 

 
 
De meeste daken zijn voorzien van betonnen of keramische dakpannen. 
Met name de oude keramische soorten vertonen nogal eens vochtdoorslag. 

Dit kan geen kwaad mits het dakbeschot en de panlatten door middel van 

voldoende ventilatie snel weer kunnen drogen. 
De levensduur van pannen bedraagt gemiddeld 50 - 80 jaar. Bij vervan-

ging dient rekening te worden gehouden met nieuwe daktengels, panlatten 

en plaatselijk reparatie van het dakbeschot. 

  

Dakdoorvoeren #    

Boeiboord/overstek #(+/) Bij schilderwerkzaamheden rekenen op kleine reparaties en 

enig stop- en vulwerk. Aan de achterzijde ontbreekt een 

stukje van het plafond. Waarschijnlijk is dit hout aangetast 

als gevolg van een (oude) lekkage. Er zijn nu geen lekkages 

zichtbaar. Rekenen op aanhelen van de betimmering. 

 
Volgens de voorschriften van de leverancier mag multiplex niet in verstek 

worden aangebracht. Tevens dienen de kopse kanten bereikbaar te zijn 

voor schilderonderhoud. 

400,00  
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

     

Tengels/panlatten #() Steekproefsgewijze controle, daarnaast geeft de ligging van 

de dakpannen de indruk dat de panlatten nog van voldoende 

kwaliteit zijn. 

 
Bij dakwerkzaamheden altijd rekenen op enig herstel of vernieuwing van 

de panlatten. Het doorroesten van bevestigingsmiddelen is bij “oudere” 

woningen niet uit te sluiten. 

  

Dakkapel + 

#(+) 

De dakkapel op het voordakvlak. 

De dakkapel op het achterdakvlak is beperkt van binnen uit 

geïnspecteerd, de ramen konden niet voldoende ver open 

voor een complete inspectie. 

 
Loodslabben dienen te zijn aangebracht in lengtes van maximaal 1 meter.  
Bij langere stukken bestaat t.g.v. werking de kans op scheuring. 

  

Dakraam/koepel N.v.t.    

Luifel N.v.t.    

Dakaansluitingen  Zie bij ter zake onderdelen. 

 
Loodslabben dienen te zijn aangebracht in lengtes van maximaal 1 meter. 
Bij langere stukken bestaat t.g.v. werking de kans op scheuring. 

  

Diversen N.v.t.    

DAK ALGEMEEN 

Schoorsteen #(+/) De schoorstenen zijn van afstand geïnspecteerd. De lood-

aansluitingen van de nokschoorsteen zijn zichtbaar gerepa-

reerd. Maatregelen zijn ons inziens nog niet nodig. 

Van de schoorsteen op achterdakvlak het lood- en voeg-

werk nazien. Slechts de helft van de totaal benodigde kos-

ten is opgenomen. De andere helft van de kosten is voor re-

kening van de eigenaar van het belendende pand. 

 

 
 
Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en 

ventilatiekanalen voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen 
niet aan de binnenzijde te inspecteren. Geadviseerd wordt de schoorsteen-

kanalen welke in gebruik zijn t.b.v. de veiligheid en i.v.m. brand- en op-

stalverzekering periodiek te laten vegen door een erkend bedrijf. Roesten-
de bevestigingsmiddelen kunnen schades (aan metselwerk) tot gevolg heb-

ben. 

1000,00  

Antenne  Indien aanwezig buiten beschouwing gelaten.   

Bliksembeveiliging  Indien aanwezig buiten beschouwing gelaten. 

 
Het verdient aanbeveling de bliksembeveiliging periodiek te laten contro-
leren. 
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

     

GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 

Goten +/ Zinken uitvoering, het zink is ouder voorlopig nog vol-

doende, op lange termijn rekenen op het vervangen van het 

zink, kosten niet begroot. 

 
Zinken goten hebben een levensduur van 25 tot 30 jaar. Indien niet correct 

aangebracht kunnen soldeernaden gaan scheuren. Oud zink kan moeilijk 
opnieuw gesoldeerd worden. Bij vervanging van zink in houten gootcon-

structies dient rekening te worden gehouden met herstel van de gootcon-

structie. 

  

Hemelwaterafvoeren 

 

+//! Aan de voorzijde is begroeiing aan en om de hwa dit kan 

het leidingwerk beschadigen en de afvoer van het water 

bemoeilijken. Geen kosten opgenomen. 

  

Putten # De gesteldheid van een put onder het maaiveld is niet vast 

te stellen. 

  

Buitenriolering # De buitenriolering is visueel niet te inspecteren en derhalve 

niet beoordeeld. 

  

  
 

Toelichting dak: 

 

 

 

Totaal kosten dak 1400,00 2500,00 
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

GEVELS 

Metselwerk  +/#(+) Deels als spouwmuur en deels als massief metselwerk uit-

gevoerd. Door de begroeiing zijn enkele delen van de gevel 

niet te inspecteren.  

In de achtergevel en in de erker is enige scheurvorming 

zichtbaar. De scheuren in de achtergevel zijn waarschijnlijk 

het gevolg van of verergerd door het vernieuwen van het 

deurkozijn van de woonkamer. Rekenen op het repareren 

van de scheuren.  

De erker is een beetje van de woning afgescheurd, gezien 

het bouwjaar van de woning is het aannemelijk dat de situa-

tie stabiel is. Maatregelen anders dan het repareren zijn ons 

inziens niet nodig. 

 

 
 
Indien scheurvorming is waargenomen, is voor zover mogelijk de oorzaak 

aangegeven. Oppervlaktereparaties van scheurvorming zijn vaak van tij-

delijke aard. 

1000,00  

Voegwerk +/ Enkele voegen zijn gescheurd, zie verder bij metselwerk. 

 
Uitgesleten voegwerk kan plaatselijk gerepareerd worden, hierbij bestaat 

echter de kans op kleurverschil. Indien het voegwerk zacht is, dient met 
vervanging binnen 5 tot 10 jaar rekening te worden gehouden. 

  

Gevelpleisterwerk N.v.t.    

Lateien # Zie bij metselwerk.   

Waterslagen/          

lekdorpels 

+ Altijd rekenen op het herstellen van voegwerk, kosten niet 

begroot. 

  

Kozijnen  
 

 

 

 

 

 

+ 

Het kozijn van de aanbouw aan de achterzijde is plaatselijk 

aangetast door houtrot, rekenen op het vernieuwen van de 

onderdorpel en de aansluitende stijlstukken. Ook is de aan-

sluiting met het raam afgewerkt met een strookje plaatmate-

riaal. Dit is mogelijk aangebracht om de afwatering van de 

onderdorpel te verbeteren. Bij het vernieuwen van de on-

derdorpel een beter afwaterende onderdorpel aanbrengen. 

Overige. 

 

1500,00  
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

 
 
Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde 
onderdelen wanneer dit van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan 

snel gaan, vooral bij hoge(re) temperaturen of bij een hoge luchtvochtig-

heidsgraad. 
Kozijnen kunnen, mits de aantasting niet te groot is, hersteld worden. Re-

paraties dienen echter uitgevoerd te worden met een kwalitatief goed vul-

middel en het aangetaste hout moet voldoende verwijderd worden. Bij het 
uitstukken van kozijnen dient bijzonder veel aandacht aan de lasnaden be-

steed te worden. 

Ramen 

 

 
 

 

 

 

 

+ 

De ramen van de dakkapel op het voordakvlak zijn oud en 

verstevigd met metalen hoeken. Voorlopig nog voldoende. 

Indien de kozijnen en ramen voorzien worden van isoleren-

de beglazing verdient het aanbeveling de ramen te vernieu-

wen. Kosten indicatie 400 euro per raam, inclusief glas en 

monteren. 

Overige. 

 

 

  

Deuren +    

Borstweringen/       

gevelbekledingen 

N.v.t.    

Diversen N.v.t.    
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

HANG EN SLUITWERK 

Ramen/deuren  +/ Altijd rekenen op enig herstel zoals het vastzetten en sme-

ren van onderdelen. Dit is regulier onderhoud daarom zijn 

er in deze rapportage geen kosten opgenomen. 

Tijdens de inspectie konden de terrasdeuren niet worden 

geopend. De verkoper zorgt er voor dat deze deuren weer 

gangbaar worden.  

  

Inbraakpreventie  Voorzieningen ten behoeve van inbraakpreventie zijn bui-

ten beschouwing gelaten. 

  

     
 

Toelichting gevels: 

 

 

 

Totaal kosten gevels 2500,00  

 

Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

GLAS EN SCHILDERWERK 

Kozijnen, ramen en 

deuren 

 
 

Schilderen als de weersomstandigheden en de houtvochtig-

heidsgraad (5 tot 20 %) dit toelaten. 

 
Buitenschilderwerk dient minimaal eens in de zes jaar volledig uitgevoerd 

te worden met tussentijds een bijwerkbeurt. Bij lakwerk is de onderhouds-
cyclus beduidend korter. Schilderwerk op termijn is niet opgenomen dit is 

regulier onderhoud. 

2500,00  

Overstekken/goten - Zie bovenstaand, kosten ook daar opgenomen.   

Beglazing 

 

/! 

 

 

 

+ 

Het glas van de erker is oud, uit 1977, in het kader van de 

grote ruit is corrosie zichtbaar. In de loop der jaren zal er 

condens tussen de glasbladen komen. Op termijn beide rui-

ten vernieuwen. 

Overige, bij schilderwerk de beglazingskit, stopverfwerken 

en glaslatten nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen. 

Kosten opgenomen bij schilderwerk kozijnen, ramen en 

deuren. 

 
In de isolerende beglazing is geen lekkage zicht- en/of herkenbaar, anders 

dan genoemd; deze is mogelijk door vervuiling en/of de weersomstandig-

heden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft derhalve geen garan-
ties). 

Met name bij ouder glas neemt de kans op lekslaan toe, dit kan zich spon-

taan openbaren in de vorm van condens en/of kalkaanslag.  
Indien isolerende beglazing niet ventilerend is geplaatst, kan dit tot voor-

tijdige vervanging van het glas en/of houtwerk leiden. 

 550,00 

Diversen N.v.t.    

     
 

Toelichting glas en schilderwerk: 

 

 

 

Totaal kosten glas en schilderwerk  2500,00 550,00 
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

ALGEMEEN 

Garage N.v.t.    

Berging - Vernieuwen, kosten niet begroot. Op het dak liggen asbest-

houdende golfplaten. 

 

  

Overige/bijgebouwen   
Bouwdelen die buiten de keuring vallen zijn: dierenverblijven (stallen, 

hokken, volières enz.), erfafscheidingen, pergola’s en dergelijke. 

  

Zonwering  Zonwering behoort tot de roerende goederen en wordt in-

dien aanwezig niet beoordeeld. 

  

Trap N.v.t.    

Balkon/dakterras N.v.t.    

Serre/aanbouw N.v.t.  
Bij aanbouwen zoals een serre bestaat de kans op ongelijke zetting ten op-
zichte van de woning. Hierdoor kan scheurvorming, met name ter plaatse 

van de aansluiting van de woning ontstaan. 

  

     
 

Toelichting algemeen: 

 

 

 

Totaal kosten algemeen   
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BINNEN 

 

Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

KAP- DAK- EN VLOERCONSTRUCTIE 

Spanten, gordingen 

en dakbalken 

#(+/) Door de aanwezige afwerkingen zeer beperkt inspecteer-

baar. Naast de dakkapel op het achterdakvlak is een aange-

taste gording zichtbaar. Deze aantasting is het gevolg van 

een oude lekkage, er is nu geen lekkage meer. De aantasting 

zal niet verder gaan, de constructie als geheel is nog vol-

doende stevig. Maatregelen zijn ons inziens niet nodig. 

  

Steenachtig dak N.v.t.    

Dakbeschot #(+) Door de aanwezige afwerkingen zeer beperkt inspecteer-

baar. Plaatselijk zijn er lekkagesporen zichtbaar, het betreft 

voor zover zichtbaar oude lekkages. 

 
Mogelijk was bij opname het opbouwpakket van de kap niet vast te stellen. 

Bij isoleren van binnenuit dient de opbouw te zijn: afwerking, damprem-

ming, isolatie, luchtspouw en bestaand pakket. De luchtspouw dient venti-
leerbaar te zijn, bij schuindak door voldoende gaten in het dakbeschot en 

bij platdak door een ventilerende boeiboord constructie. 

  

Houten vloerbalkla-

gen 

+ 

 

 

! 

 

#(+) 

De begane grondvloer is aan de onderzijde te inspecteren, 

er zijn geen noemenswaardige aantastingen van houtvernie-

lers aangetroffen. 

Anders dan enkele sporen van houtworm in één vloerbalk. 

De houtworm bestrijden zie verder bij milieu. 

De verdiepingsvloer(en) zijn beperkt te inspecteren vanwe-

ge vloer- en plafondafwerkingen. 

Bij het belopen van de vloeren was geen noemenswaardige 

vering voelbaar, wat bij aanwezigheid op eventuele gebre-

ken zou kunnen wijzen. 

 

 
 
De begane grondvloer wordt, indien mogelijk, aan de onderzijde geïnspec-

teerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruipruimte (minimaal 50 
tot 60 cm) aanwezig is en deze niet belemmerd wordt door leidingen, bui-

zen of andere obstakels. Houtvernielers zijn houtworm, boktor, zwam, 

schimmels e.d. Strijkbalken zijn beperkt controleerbaar, deze liggen dicht 
tegen de gevel en worden hierdoor sneller aangetast door vocht. Indien de 

oplegging van de vloerbalken in massieve buitenmuren is aangebracht, 

kan er door het vocht in de muren houtrot in de balkkoppen ontstaan. 
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

Vloerdelen / -platen #(+) Door de vloerafwerkingen zijn de onderliggende vloerdelen 

en/of -platen niet inspecteerbaar.  

Altijd rekening houden met enig herstel (zoals het vastzet-

ten van krakende en losse vloerdelen). Geen kosten opge-

nomen. 

  

Steenachtige vloeren 

 

#(+) De vloer van de begane grond is aan de onderzijde geïn-

specteerd. Er zijn geen andere schades aangetroffen dan en-

kele mechanische schades. Maatregelen zijn ons inziens 

niet nodig. Aan de bovenzijde zijn enkele scheuren zicht-

baar. Maatregelen zijn ons inziens niet nodig. 

 
De begane grondvloer wordt, indien mogelijk, aan de onderzijde geïnspec-

teerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruipruimte (minimaal 50 

tot 60 cm) aanwezig is en deze niet belemmerd wordt door leidingen, bui-
zen of andere obstakels. Wanneer er water staat in de kruipruimte wordt 

deze niet geïnspecteerd.  

  

Dekvloeren #(+) Bij het verwijderen van de vloerafwerkingen altijd rekenen 

op enig herstel aan of het afsmeren en egaliseren van de 

zandcement dekvloeren, geen kosten opgenomen. 

  

Tegelvloeren +    

Vloerafwerkingen  Vloerafwerkingen worden niet beoordeeld, deze worden 

vrijwel altijd vervangen en behoren tot roerende goederen.  

 
Bij verwijdering van afwerkingen kunnen zich mogelijk nu niet zichtbare 
schades/scheuringen openbaren. 

  

Diversen N.v.t.    

     
 

Toelichting kap- dak- en vloerconstructie: 

 

 

 

Totaal kosten kap- dak- en vloerconstructie   
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

MUREN EN PLAFONDS 

Constructie muren #(+) Plaatselijk zijn er enige scheurvormingen zichtbaar. Gezien 

het bouwjaar van de woning is het aannemelijk dat de situa-

tie stabiel is. Maatregelen anders dan het repareren van de 

scheuren zijn ons inziens niet noodzakelijk. Geen kosten 

opgenomen. 

 

 
 
Wanneer voorzetwanden tegen de binnenzijde van de buitenmuren zijn 

aangebracht, is dit in het algemeen gebeurd in verband met vochtdoorslag, 
optrekkend vocht of heeft men de muur willen isoleren. Visueel is vaak niet 

waarneembaar of de muur gebreken vertoont en of de bouwfysische op-

bouw van de wand correct is. 

  

Separatiewanden + In steenachtige en holle wanden uitgevoerd.   

Stukadoorswerk #(+/) Plaatselijk hol klinkend stucwerk, dit duidt op een onvol-

doende hechting aan de ondergrond en kan op termijn los 

komen. Altijd rekening houden met enig herstel, geen kos-

ten opgenomen. 

 
Bij verwijdering van wandafwerkingen, huisraad en dergelijke altijd reke-
ning houden met herstel mogelijk vernieuwing stucwerk. 

  

Wandafwerkingen  Wandafwerkingen worden niet beoordeeld, deze worden 

vrijwel altijd vervangen. 

 
Bij verwijdering van afwerkingen, huisraad en dergelijke kunnen zich mo-
gelijk nu niet zichtbare schades/scheuringen openbaren. 

  

Wandtegelwerk +  
Wandtegelwerk in andere ruimten dan sanitaire ruimten is buiten be-
schouwing gelaten en wordt beschouwd als wandafwerkingen. 

  

Plafonds 

 

+/ In enkele stucplafonds zit scheurvorming/barsten, dit is het 

gevolg van de combinatie houten vloeren/daken met de 

stucondergrond die geen trek kan opnemen, constructief 

niet van invloed. Ook zijn er op enkele plaatsen oude lek-

kagesporen zichtbaar. 

 
Plafonds zijn niet beoordeeld op geluids- en brandisolatie. Indien er (ou-

de) vocht/lekkageplekken in de plafonds aanwezig zijn, dient rekening te 

worden gehouden met herstel en/of vochtschade aan de bovenliggende 
constructie. Wij adviseren eventueel polystyreen platen, zachtboard platen 

en kunststof schroten te verwijderen of te bekleden, daar deze bij verbran-

ding gevaarlijk zijn (inademen van vrijkomend gas en druppelen). Tevens 
dragen deze plafonds bij aan een snellere brand voortplanting. 

  

Diversen N.v.t.    
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Toelichting muren en plafonds: 

 

 

 

Totaal kosten muren en plafonds   

 

Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

TRAPPEN 

Constructie +    

Leuningen en hek + Altijd rekening houden met het vastzetten van leuningen, 

hekwerken en dergelijke. Mogelijk zelfwerkzaamheid, geen 

kosten opgenomen. 

  

KRUIPRUIMTE 

Bodemafsluiting  Droog tijdens opname. 

 
De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd, om vocht en con-

dens aan de onderzijde van de begane grondvloer weg te kunnen ventile-
ren. 

Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat is het aan te bevelen om 

gas en c.v.-leidingen te isoleren om roestvorming te voorkomen. Leidingen 
dienen onder geen voorwaarde in het water te liggen. 

  

Bereikbaarheid  Het kruipluik bevindt zich in de kelder. Er is voldoende 

kruiphoogte aanwezig. 

  

Fundering #(+) Gezien het gevelbeeld en de dragende wanden.   

Ventilatie #(+) Voorzieningen zijn aanwezig.   

GLAS EN SCHILDERWERK 

Schilderwerk alge-

meen 

 Binnenschilderwerk wordt niet beoordeeld, er wordt vrijwel 

altijd opnieuw geschilderd. 

 
Indien gevelkozijnen onvoldoende in de verf staan kan dit problemen ge-

ven bij het buitenschilderwerk en mogelijk aantasting tot het gevolg heb-

ben. Voor binnenschilderwerk worden in dit rapport standaard geen kos-
ten opgenomen. 

  

Beglazing  Buiten beschouwing gelaten. 

 
Bij schilderwerk altijd rekenen op herstel kitwerken. 

  

ALGEMEEN 

Hang en sluitwerk + Altijd rekenen op enig herstel (vastzetten of vervanging van 

onderdelen etc.), dit is regulier onderhoud, geen kosten op-

genomen. 

  

Binnendeuren/ 

-kozijnen  

+    

Kelder + Een ondiepe kelderkast.   

Diversen N.v.t.    

     
 

Toelichting trappen, kruipruimte, glas- en schilderwerk en algemeen: 

 

 

 

Totaal kosten trappen, kruipruimte, glas- en schilderwerk en algemeen   
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Installatie  Een meergroepsinstallatie voorzien van koperdraad met een 

kunststof mantel. 

De installatie is voorzien van één of meerdere aardlekscha-

kelaar(s). 

De installatie heeft een groepenverklaring 

De bedrading is nog deels voorzien van oude kleuren, hier 

wordt de installatie niet op afgekeurd. 

In de groepenkast zijn oude “automatische zekeringen” ge-

bruikt. Deze zekeringen zijn onveilig het verdient daarom 

aanbeveling deze door (veilige) normale zekeringen te ver-

vangen. Geen kosten opgenomen. 

 

 
 
Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de 

aarding is niet doorgemeten.  
Woningen van voor 1960 kunnen nog geheel of gedeeltelijk zijn voorzien 

van jute bedrading. In dergelijke gevallen dient deze bedrading te worden 

vervangen. Indien nog stalen leidingen aanwezig zijn wordt, i.v.m. 
Stroomgeleiding, geadviseerd deze leidingen te vervangen. 

Indien er minder dan 4 groepen aanwezig zijn, wordt geadviseerd het aan-

tal groepen uit te breiden. Kosten hiervoor worden niet in deze rapportage 
opgenomen. 

Indien geen aardlekschakelaar aanwezig is, wordt geadviseerd deze als-

nog aan te laten brengen. De kosten hiervoor bedragen ±  €. 500,00. 

  

Aarding #  
De aarding is door ons niet doorgemeten. 

  

Wandcontactdozen en 

schakelaars 

+ Altijd rekening houden met enig herstel en naar wens uit-

breiden, geen kosten opgenomen. 

 
Bij “oude” woningen zijn over het algemeen (te) weinig wandcontactdo-

zen aangebracht. Ook zijn de wandcontactdozen vaak niet voorzien van 
randaarde.  

  

Diversen N.v.t.    

GAS INSTALLATIE 

Installatie #(+) Er was geen gaslucht ruikbaar tijdens de inspectie. 

 
Gasleidingen worden voor zover mogelijk visueel beoordeeld, niet afge-

perst. 
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Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

VERWARMINGSINSTALLATIE 

Soort installatie  Cv-installatie.   

C.v. leidingwerk #(+)    

C.v. kranen, convec-

toren en/of radiatoren 

+ Altijd rekening houden met het vastzetten van onderdelen, 

geen kosten opgenomen. 

  

C.v. ketel 

 

 Een Vaillant combiketel volgens opgave van het bouwjaar 

2007. 

 

 

 

 

 
De technische levensduur van een cv-ketel bedraagt gemiddeld 15 jaar. 
Een ketel van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervan-

gen, het rendement van de ketel zal zeker teruglopen. 

  

Gevel/gaskachels  Dit betreft roerende goederen en worden niet beoordeeld.   

Openhaard/  

rookkanaal 

N.v.t.  
De openhaard/ het rookkanaal is niet op werking getest. Ook kan visueel 

niet worden vastgesteld of de openhaard op een daarvoor geëigend 
schoorsteenkanaal is aangesloten. 

  

Diversen   
Gas-verbrandingstoestellen kunnen te allen tijde problemen geven; toestel-
len welke enige tijd zijn afgesloten (veelal bij de overdracht) kunnen op-

start problemen geven. De eventueel aanwezige elektrische vloerverwar-

ming is niet op werking getest. 

  

KOUD EN WARM WATERINSTALLATIE 

Installatie #(+)    

Kranen + Er waren geen lekkende kranen bij opname.   

Geiser   
Indien de geiser niet is voorzien van een rookgasafvoer verdient het aan-

beveling deze om veiligheidsredenen aan te brengen. Bij onvolledige ver-

branding komen er zeer schadelijke gassen vrij.  

  

Boiler N.v.t.    

RIOLERING 

Installatie #(+) De riolering was beperkt inspecteerbaar. 

 
Toegepaste materialen anders dan kunststof kunnen nog jaren meegaan, 

maar ook op korte termijn problemen geven. 

  

Aansluitingen + Er waren geen lekkende aansluitingen tijdens de opname.   

VENTILATIE 

Installatie + Alle natte ruimten worden natuurlijk en/of mechanisch ge-

ventileerd. 

  

SANITAIR EN KEUKEN 

Toiletten +    

Wastafels +/! De wastafels in de badkamer lopen heel langzaam leeg. 

Waarschijnlijk komt dit door vervuiling en is dit met goot-

steenontstopper op te lossen. Mogelijk zelfwerkzaamheid, 

geen kosten opgenomen. 

  

Bad N.v.t.    

Douche +    

Badkamer + Altijd rekenen op het (deels) vernieuwen van de kitvoegen. 

Dit is regulier onderhoud, kosten niet begroot. 

  

Keukenblok + Bij handhaving altijd rekenen op enig herstel, zoals het 

vastzetten van onderdelen. Geen kosten opgenomen. 
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Toelichting installaties: 

Tijdens de inspectie worden de technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke condi-

tie. Dit houdt in dat de installaties en de toestellen niet op hun goede werking en capaciteit (kunnen) worden beoor-

deeld en niet kan worden vastgesteld of ze voldoen aan de huidig geldende eisen en voorschriften. 

De nutsbedrijven en/of Uneto-VNI-erkende installateurs kunnen u een volledig inzicht geven in de staat van de in-

stallaties en deze toetsen aan de geldende eisen. 

 

Totaal kosten installaties   

 

 

Onderdeel Wrd Constateringen en opmerkingen Prognose 

direct 

Prognose 

op termijn 

 

MILIEU 

Asbest 

 

 Hieronder zijn alleen de door ons herkende (mogelijk) as-

besthoudende materialen genoemd. Wij pretenderen niet 

hiermee volledig te zijn, ook kunnen hier geen rechten aan 

worden ontleend, M.O.B. Consultancy Westbroek b.v. is 

geen gespecialiseerd asbestinventarisatie bedrijf.  

Inventarisatie is alleen mogelijk door een (nader) specialis-

tisch onderzoek. In deze rapportage zijn geen kosten opge-

nomen voor inventarisatie en eventuele sanering.  

De volgende (mogelijk) asbesthoudende materialen zijn 

door ons aangetroffen: 

- De golfplaten op de berging. 

  

Houtvernielers ! In één vloerbalk zijn aantastingen van houtvernielers 

(houtworm) aangetroffen. Rekenen op het bestrijden van de 

houtvernielers, zie onderstaande cursieve tekst. 

 
Indien aanwezig is altijd een specialistisch onderzoek aan te bevelen, dit 
uit preventief oogpunt. Dit uit laten voeren door een bedrijf met speciaal 

daar voor opgeleid personeel. Personeel opgeleid aan de SVO (Stichting 

Vakopleiding Ongediertebestrijding) en / of EVM (Exameninstituut Voor 
Milieuhygiëne) gediplomeerd personeel. 

Houtvernielers zijn houtworm, boktor, zwam, schimmels e.d. 

250,00  

Olietank  Door ons is geen onderzoek gedaan naar een eventueel 

aanwezige olietank. 

  

Verontreiniging  Aan ons zijn geen meldingen gedaan van eventuele veront-

reinigingen, er wordt door ons ook geen onderzoek gedaan 

naar eventuele verontreinigingen (specialistisch onderzoek). 

  

     

Totaal kosten milieu 250,00  



 ALGEMENE VOORWAARDEN 

 Op onze dienstverlening zijn de bovenstaande tevens bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 143/2013 gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing          
 

 
1. In deze voorwaarden wordt M.O.B. Consultancy 

Westbroek B.V., ingeschreven in het handels-
register van de KvK Midden-Nederland onder 
nummer 58600256, aangeduid als “MOB” en de 
wederpartij als “WP”.  

 
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en 

maken integraal deel uit van alle door MOB ge-
dane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten 
en de uitvoering daarvan. 

 
3. Eventuele algemene voorwaarden van WP 

worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
4. Alle door MOB in de onderhandelingen en/of 

overeenkomsten genoemde termijnen zijn 
slechts indicatief tenzij een dergelijke termijn 
onvoorwaardelijk en schriftelijk als fataal is 
aangemerkt. 

 
5. Voor de door MOB te verrichten werkzaamhe-

den gelden de prijzen exclusief BTW zoals de-
ze periodiek door MOB vastgesteld en aan WP 
verstrekt worden. Indien MOB op basis van na-
calculatie een opdracht zal uitvoeren, dan wordt 
zulks vooraf door partijen schriftelijk vastgelegd. 
Heeft MOB vooraf een offerte uitgebracht die 
door WP werd aanvaard, dan gelden naast de 
overige daaruit blijkende voorwaarden de daar-
in genoemde prijzen. 

 
6. Betaling van het door WP aan MOB verschul-

digde dient te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Zo niet, dan is WP van rechts-
wege in verzuim en een rente verschuldigd van 
1% per maand. 

 
7. Indien WP in gebreke of in verzuim is in de (tij-

dige) nakoming van haar verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening van 
WP. Bij een geldvordering bestaan de voren-
genoemde kosten minimaal uit de incassokos-
ten berekend overeenkomstig het op dat mo-
ment geldende incassotarief van de Nederland-
se orde van Advocaten. 

 
8. De door MOB te verrichten werkzaamheden 

(o.a. bouwconsult, onderzoek of keuring) wor-
den uitsluitend uitgevoerd op basis van visuele 
uitwendige waarneming teneinde te komen tot 
een indicatieve rapportage van hetgeen zo-
doende is waargenomen. Niet of moeilijk te be-
reiken onderdelen worden niet onderzocht noch 
beoordeeld. Tussenruimten worden slechts on-
derzocht indien eenvoudig toegankelijke toe-
gangsluiken aanwezig zijn en uitsluitend in de 
directe nabijheid van deze luiken. Onderdelen 
en/of technische installaties  
worden niet gedemonteerd. Ook dienaangaan-
de wordt volstaan met een visueel onderzoek 
van het uiterlijk. MOB kan nimmer aansprakelijk 
gesteld worden voor gebreken en/of schade die 
zich na het afronden van haar werkzaamheden 
openbaren en die niet op grond van de in het 
onderhavige artikel bepaalde visuele wijze ge-
constateerd hadden kunnen worden. 

De door MOB te noemen herstelkosten hebben 
steeds slechts een indicatieve strekking. Bij 
haar werkzaamheden houdt MOB geen reke-
ning met de noodzaak tot vervanging of herstel 
door en/of vanwege door de overheid uitge-
vaardigde voorschriften en/of aanschrijvingen. 

 
9. MOB zal de aan haar op te dragen werkzaam-

heden verrichten conform de daaraan in de 
markt te stellen gebruikelijke eisen en normen. 

 
10. Specifieke afspraken betreffende de uit te voe-

ren opdracht en afwijkingen van de onderhavi-
ge voorwaarden dienen steeds schriftelijk te 
worden vastgelegd. 

 
11. MOB is bevoegd de overeenkomst met WP te 

(doen) ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nako-
ming 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 instand-
houding van de overeenkomst in redelijkheid 
niet mag worden verwacht. 

 
12. WP is gehouden aan MOB al die informatie te 

verstrekken waarvan WP in redelijkheid kan 
vermoeden dat deze informatie voor de uitvoe-
ring van de aan MOB verstrekte opdracht van 
belang kan zijn. 

 
13. Met inachtneming van het in deze voorwaarden 

bepaalde is MOB slechts aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door haar opzet dan wel 
grove schuld. Indien MOB (alsdan) aansprake-
lijk is voor directe schade, dan is die aanspra-
kelijkheid beperkt  tot maximaal het bedrag van 
de door de assuradeur van MOB voor de des-
betreffende schade daadwerkelijk te verstrek-
ken uitkering. MOB is nimmer aansprakelijk 
voor indirecte schade daaronder begrepen ge-
volgschade, gederfde winst, gemiste besparin-
gen en schade door bedrijfsstagnatie. In ieder 
geval zal de aansprakelijkheid van MOB nim-
mer groter zijn dan het bedrag dat de assura-
deur van MOB daadwerkelijk voor de desbetref-
fende schade zal uitkeren. MOB is nimmer 
aansprakelijk voor schade kleiner dan € 1140,-. 
Indien MOB met inachtneming van het voren-
staande aansprakelijk is voor schade betreffen-
de herstel  en/of vervanging aan de beoordeel-
de onroerende zaak, dan dient MOB altijd in de 
gelegenheid te worden gesteld dit herstel en/of 
deze vervanging zelf uit te laten voeren. Dit op 
straffe van verval van de bevoegdheid van de 
WP om schadevergoeding te vorderen. 

 
14. Alle aanspraken van de WP vervallen 6 maan-

den na de rapportage datum. 
 

15. Ter zake is Nederlands recht van toepassing en 
geschillen worden voorgelegd aan de bevoeg-
de rechter te Utrecht. 


