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Kosten direct
Advies herstel moet op korte termijn plaatsvinden om verdere schade of vervolgschade te voorkomen.
Kosten op termijn
Advies herstel zal binnen vijf jaar moeten plaatsvinden.
NTC: niet te controleren
Het is voor de bouwkundige niet mogelijk een bepaald onderdeel te controleren. Het onderdeel is
bijvoorbeeld onbereikbaar (kruipruimte onder de vloer) of het onderdeel is weggewerkt en kan niet zonder sloopwerk 
worden beoordeeld. In feite moet dit onderdeel dus nog (nader) worden geïnspecteerd. Het nader onderzoek kan 
uitwijzen dat het onderdeel in orde is, maar het kan ook uitwijzen dat ingrijpende herstelwerkzaamheden noodzakelijk 
zijn.
NVT: niet van toepassing
Beoordeling van een bepaald onderdeel vindt niet plaats, omdat het niet aanwezig is (bijvoorbeeld een balkon).
OMR: onderdeel met risico
Bij het onderdeel of de situatie is geen gebrek of schade zichtbaar, maar het roept vragen op bij de bouwkundige. 
Bijvoorbeeld een zeer recent gewitte badkamer, verkeerde detaillering, weggebroken constructiedelen of doe-het-zelf-
werk.
PM: pro-memorie
De letterlijke vertaling hiervan is "ter herinnering". Het is voor de bouwkundige niet (goed) mogelijk om aan te geven 
welke maatregelen en/of kosten te verwachten zijn. De bouwkundige neemt een PM-post op en geeft wanneer enigszins 
mogelijk de te verwachten kosten - binnen ruime marges - aan.
SOG: specialistisch onderzoek gewenst
Een onderzoek door een specialist moet plaatsvinden. Een dergelijk onderzoek kan hoge kosten met zich meebrengen. 
Bijvoorbeeld: funderingsonderzoek of onderzoek naar ongedierte en/of zwam. Bovendien kunnen uit het resultaat van het 
onderzoek hoge reparatiekosten blijken. De fundering moet bijvoorbeeld worden hersteld. Houd bij een ‘SOG-post’ altijd 
rekening met een ‘PM- post’

Bouwkundig rapport

Eerste doel van de keuring is het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken aan een 
Woonhuis/Eengezinswoning (achterstallig onderhoud). Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de geldgever als 
eventueel de Nationale Hypotheek Garantie. 
Onder de kosten van direct noodzakelijk herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt om 
verdere schade of ver- en/of gevolgschade aan een object te voorkomen. Daarnaast worden de onderhoudskosten of de 
te verwachte gebreken voor de komende 5 jaar weergegeven. Dit zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud waarmee 
vervolgschade wordt voorkomen. Als extra worden verbeterkosten opgegeven. Deze kosten verhogen de veiligheid en/of 
het comfort en zijn aanbevelingen. Uitvoering is niet noodzakelijk, er ontstaat geen directe schade maar het betreft een 
verbetering van de bestaande situatie. In dit rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven. Omdat 
gebreken aan deze onderdelen kostbaar zijn, zijn voor zover mogelijk, in ieder geval deze bouwdelen geïnspecteerd.
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Belangrijke informatie m.b.t. deze opname en rapportage

De inspectie is een momentopname en gerelateerd aan het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Opdrachtgever 
dient BSMN Bouwadvies voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden alle relevante informatie en beschikbare 
gegevens ter hand te stellen.
Rapportages naar aanleiding van bouwkundige inspecties zijn geldend tot 3 maanden na datum van ondertekening van de 
rapportage, behoudens onvoorziene omstandigheden en extreme weersomstandigheden, 
waardoor de weergegeven staat van het object niet meer overeenstemt met de staat waarin het zich bevond ten tijde van 
de bouwkundige inspectie.

De bij het rapport genoemde gebreken c.q. afwijkingen zijn vermeld, welke voor het oog zichtbaar waren, zijn in het 
rapport zo goed mogelijk omschreven. Daarbij is door middel van digitale foto’s de situatie vastgelegd.
De digitale foto’s geven weliswaar een duidelijk beeld van de toestand van de gefotografeerde objecten, maar met nadruk 
wordt opgemerkt, dat door de perspectivische werking van het digitale foto-objectief, geen conclusies mogen worden 
getrokken uit de stand van de horizontalen en verticalen op deze digitale foto’s.
De geraamde directe kosten en kosten op termijn zijn geraamde kosten, aan deze kosten kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Fundering
Met betrekking tot de fundering zijn  geen gegevens bekend. Indien hierover meer informatie wordt gewenst / 
noodzakelijk is wordt een nader onderzoek aanbevolen. Ook kan er worden geïnformeerd bij de betreffende gemeente of 
er informatie over de woning / fundering aanwezig is.

Kruipruimte:
Ten behoeve van bouwtechnische keuringen van begane grondvloeren vindt uitsluitend inspectie plaats in de directe 
omgeving van het kruipluik indien opdrachtgever, noch diens vertegenwoordiger, bij de inspectie aanwezig te zijn.
In geval opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wel bij de inspectie aanwezig zijn, zal inspectie van de onderzijde van 
de begane grondvloeren slechts dan plaatsvinden voorzover dit eenvoudig, goed, onder goede omstandigheden en zonder 
gevaar mogelijk is.  Voor alle inspecties is een droge minimale kruipruimte van minimaal 0,50 meter vereist. Is geen 
kruipluik aanwezig, dan zal de inspectie zich beperken tot de zichtbare vloer.
Daken
Daken die zich hoger dan 3 meter vanaf de begane grond bevinden worden uitsluitend visueel geïnspecteerd. De 
gesteldheid van dakconstructies en daarin toegepaste isolatiematerialen, voor zover niet zichtbaar, maken geen onderdeel 
uit van de inspectie. Voor inspecties en objecten die zich meer dan 3 meter boven de begane grond bevinden, dient 
opdrachtgever zorg te dragen voor deugdelijk klim-en klautermateriaal dat voldoet aan de wettelijke eisen, in goede staat 
verkeerd en kan worden toegepast in veilige situaties.

Kozijnen
Schilderwerk
schilderwerk wordt steekproefsgewijs  gecontroleerd. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat bijvoorbeeld houtrot 
zichtbaar wordt bij het verwijderen van verflagen / schuurwerk. 

Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk wordt niet gecontroleerd op veiligheid / inbraakwerendheid klassen, zoals bijvoorbeeld het 
politiekeurmerk veilig wonen (PKVW). Alleen het functioneren van het aanwezige hang- en sluitwerk is beoordeeld. 

Isolerende beglazing
Lekkages in isolerende en/of dubbele beglazing zijn niet altijd visueel waarneembaar, lekkages zijn vaak alleen bij een 
bepaalde lichtinval of veranderde weersomstandigheden vast te stellen
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Installaties
Ten aanzien van aanwezige installaties, leidingen en kanalen vindt uitsluitend een visuele bouwkundige inspectie plaats 
voor zover die delen zonder breek- en/of nadere werkzaamheden te inspecteren zijn op het moment van de inspectie. Er 
vindt geen installatietechnisch onderzoek plaats. 
Omdat de installatie in gebruik is geweest ten tijde van de inspectie is de aardlekschakelaar niet getest door middel van de 
‘testknop’. Indien u zekerheid wenst over het veilig en goed functioneren van deze schakelaars
zullen deze moeten worden doorgemeten.

Eventuele nadere onderzoeken
Ten aanzien van de bodemgesteldheid, ondergrondse tanks, asbesthoudende materialen, schimmel, zwam, houtworm, 
boktor, kadastrale uitmetingen en andere zaken met milieuaspecten, wordt door BSMN bouwadvies geen nader 
onderzoek verricht. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een 
deskundige op een van voorgenoemde gebieden nader dient te worden onderzocht, dan zal dit in de bouwkundige 
rapportage uitdrukkelijke worden weergegeven. 
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Algemeen Onderhoud

Daken
Dakpannen: Dakpannen hebben een gemiddelde levensduur van circa. 50 jaar. De levensduur kan verlengd worden door 
ze regelmatig schoon te maken. De dakpannen jaarlijks controleren op schades of scheefligging om vervolgschade te 
voorkomen. 

Schoorstenen: Gemetselde schoorstenen zijn gevoelig voor lekkages. Ter voorkomen van problemen dienen schoorstenen 
jaarlijks te worden gecontroleerd op ontbrekend voegwerk en gebreken aan de loodaansluitingen. 

Zinken dakgoten: Zinken goten hebben bij normaal onderhoud een levensduur van circa twintig jaar. Hierna treedt 
materiaalveroudering op en is herstel beperkt mogelijk. Ter voorkoming van materiaalveroudering / aantasting dienen 
goten jaarlijks te worden gereinigd, de afvoeren vrij houden van bladeren en andere vuil.

Kozijnen
Schilderwerk: Kozijnen dienen periodiek te worden geschilderd. Wij adviseren eens in de 3 jaar een bijwerkbeurt en eens 
in de 6 jaar een volledige schilderbeurt uit te voeren. Het kitwerk van de beglazing dient ook te worden gecontroleerd / 
hersteld.

Hang- en sluitwerk: Regulier onderhoud aan hang- en sluitwerk moet jaarlijks uitgevoerd worden, zoals herstelwerk aan 
scharnieren en het spuiten van olie op de draaiende delen. 

Badkamer:Met name gebreken aan kitwerk (uitdrogen en komt los van de wand/vloer) in de douchehoek is vaak een 
oorzaak van vochtproblemen. Wij adviseren het kitwerk regelmatig te controleren en preventief te vernieuwen om de 
circa 7 jaar. 

Installaties
CV-installatie: Een combi-ketel incl. expansievat heeft een gemiddelde levensduur van ca. 16 jaar. Diverse onderdelen van 
de cv-installatie hebben jaarlijks onderhoud nodig, wij adviseren om een onderhoudscontract bij de cv-combi ketel af te 
sluiten. 

Ventilatie installatie: Het periodiek (jaarlijks) reinigen van de ventilatiekanalen, omdat er door de ventilatiekanalen grote 
hoeveelheden lucht worden afgevoerd. Vanuit de afgevoerde binnenlucht kunnen zich stofdeeltjes gaan vastzetten in de 
kanalen, tevens adviseren wij periodiek te ventilatieroosters in de buitenkozijnen te reinigen
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1
Uitstekende conditie

2
Goede conditie

3
Redelijke conditie

4
Matige conditie

5
Slechte conditie

6
Zeer slechte conditie

7
GC-Geen conditie

8
Nader onderzoek

Waarderingsnormen en afkortingen

Niet mogelijk om een juiste conditie vast te stellen

Nader onderzoek voor vastellen om probleem vast te stellen

Conditiemeting

Toelichting op de tabellen

Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen.  
Locatie en omschrijving gebrek: De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het 
gebrek. 
Actie: S= slopen; H= herstellen; V= vervangen; N= nieuw aanbrengen; O= overig (toelichten) 
k.v. (%): Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning 
wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten € 
10.000,- bij 4 appartementen => k.v.= 25%, noodzakelijke kosten: € 2.500,- 
Direct noodzakelijke kosten: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of 
vervolgschade. 
Op termijn noodzakelijke kosten: Kosten van toekomstig onderhoud (naar keuze binnen 5, 10 of 15 jaar) op basis van een 
bij het rapport te voegen onderhoudsplan.

Veroudering is onomkeerbaar, functievervulling is niet meer gewaarborgd

Technisch rijp voor sloop

Verkeert in nieuwstaat

Geen gebreken, incidentele beginnende veroudering

Plaatselijke zichtbare veroudering, gebreken kunnen voorkomen

Veroudering, functievervulling komt in gevaar
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Direct noodzakelijke 
kosten

Op termijn  
noodzakelijke kosten

Totale kosten incl. BTW

600€                                  250€                                  850€                                  

1.275€                               680€                                  1.955€                               

2.850€                               1.000€                               3.850€                               

 €                                   4.725  €                                   1.930  €                                   6.655 

De totaalbedragen zijn voor de NHG van toepassing.

Direct noodzakelijke 
kosten

Op termijn  
noodzakelijke kosten

Totale kosten incl. BTW

1.500€                               1.500€                               

1.200€                               1.200€                               

100€                                  100€                                  

 €                                      100  €                                   2.700  €                                   2.800 

Aanbrengen rookmelder op de begane grond, 
aansluiten op elektra.

Totalen

1. Overzicht kostenramingen

Kostenraming Totale inspectie (verzamelstaat)

Woning – energieverbetering

Omschrijving

Keurings resultaat: Algemene bouwdelen

Keurings resultaat: Begane grond

Keurings resultaat: Verdieping(en)
Totalen

Omschrijving

Aanbrengen ventilatieroosters in de ramen van de 
keuken, woonkamer en de slaapkamers 

Aanbrengen mechanische ventilatie in de keuken, 
toilet en de badkamer
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Foto Bevinding Actie
K.v. 
%

C

Kosten
direct
(incl. BTW)

Op termijn
noodzakelijk
(incl. BTW)

A.0 ; Fundering 
Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Visueel zijn er geen gebreken waargenomen. 
Recent (2014) is de buitengevel hersteld. Wij adviseren deze rapportage op te vragen bij 
de huidige bewoners. nvt

A.1 ; Kruipruimte
In de woning is geen kruipruimte aanwezig, de betonvloer is op zand gestort. Achter de 
voordeur bevindt zich een watermeterput

nvt

A.3 ; Dak (binnen)
Aan het dakvlak, de spanten en de gordingen/sporen zijn visueel geen gebreken 
waargenomen. Het hellend dak is aan de binnenzijde afgetimmerd

nvt

A.0 ; Dakbedekking hoofddak (pannen ed)
De dakpannen (betonnen sneldekkers) verkeren in een goede staat. Wel is er enige 
vervuiling en mosgroei waargenomen. Wij adviseren de mos te verwijderen.
Maatregelen
Reinigen dakpannen/nokvorsten.

H nvt 250€               

A.0 ; Dakbedekking hoofddak (pannen ed)
Ter plaatse van de kilgoot is een dakpan gebroken
Maatregelen
vervangen van 1 dakpan H nvt 50€                 

A.0 ; Dakbedekking hoofddak (pannen ed)
Het dakbeschot is uitgevoerd met geschaafde en geploegde houten planken. Deze liggen 
meer dan 100 jaar op het dak en er  zullen plaatselijk sporen van ouderdom aanwezig 
kunnen zijn. Op het dakbeschot is geen waterkerende folie aangebracht. nvt

A.3.1 ; Dakbedekking overig (overkapping)
Op het platte dak van de overkapping is EPDM aangebracht, ter plaatse van de 
hemelwaterdoorvoer zijn losse delen waargenomen
Maatregelen
Vast lijmen losse delen

H nvt 50€                 

A.3.1 ; Dakbedekking balkon voorgevel
De dakbedekking op de dit balkon is een (gegoten) kunststof coating. Ter plaatse van de 
balkondeur is een opening waargenomen. Deze opening bevindt zich nabij de lekkage in 
de woonkamer. 
Maatregelen
Wij adviseren de gebreken te laten herstellen door een erkend aannemingbedrijf.

H nvt 350€               

A.3.1 ; Dakgoten en hemelwaterafvoeren
De kunststof dakgoten verkeren in een goede staat, wel zijn de goten vervuild. 
Maatregelen
Ter voorkoming van materiaalveroudering / aantasting dienen de goten worden 
gereiningd

H nvt 150€               

A.3.1 ; Dakgoten en hemelwaterafvoeren
De dakpanbedekking van het belendede pand is zeer slecht van staat, diverse dakpannen 
ontbreken of zijn uitgezakt. Hierdoor kan vocht makkelijk de constructie in trekken. We 
kunnen niet uitsluiten dat er al schade is ontstaan ter plaatse van de kilgoot en/of de 
onderliggende constructie,  tevens kan de situatie snel verslechteren/verergeren.                                                                                                                                         
Maatregelen
In overleg met de buren dienen passende maatregelen worden genomen

H nvt
7

2

3

3

2. Keuringsresultaten algemene bouwdelen 

3

7

2

2

3

2
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Foto Bevinding Actie
K.v. 
%

C

Kosten
direct
(incl. BTW)

Op termijn
noodzakelijk
(incl. BTW)

2. Keuringsresultaten algemene bouwdelen 

A.3.2 ; Schoorstenen
Op het dak is geen gemetselde / metalen schooorsteen aanwezig. Wel zijn er 
afvoerkanalen / doorvoeren aanwezig.

H nvt

A.4 ; Brandveiligheid (rookmelders)
Boven is een rookmelder aanwezig  ter plaatse van de obverloop en op de slaapkamer (op 
batterij). Beneden is geen rookmelder aanwezig. 
Maatregelen
Zie woning- energieverbetering. 

nvt

A.5 ; Ongedierte / zwam
De kapconstructie is visueel geïnspecteerd (waar mogelijk), hier is geen zwam / 
ongedierte waargenomen.

nvt

A.6 ; Cv-installatie / warmwaterinstallatie
Aan de CV-combi installatie (bouwjaar 2014/2015) en radiatoren zijn geen bijzonderheden 
/afwijkingen waargenomen. 

nvt

A.6 ; Electra installatie
Aan de elektrische installatie zijn geen afwijkingen waargenomen. Ten behoeve van 
inductie koken is een 3 fasen aansluiting aangebracht. Alleen in de keuken zijn geaarde 
stopcontacten aangebracht. nvt

A.6; Ventilatie installatie (roosters/ ventielen)
De woning wordt geventileerd middels natuurlijk toevoer (ramen) en natuurlijke afvoer 
(kanalen). In de badkamer is een doorvoer met ventilator aangebracht die is geschakeld 
op het lichtnet.
Maatregelen
Zie woning- energieverbetering

nvt

A.3.2 ; Opstal / berging
Geen bijzonderheden waargenomen.

nvt

600€               250€               

2

2

2

2

Totaal algemene bouwdelen

2

2

2
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Foto Bevinding Actie
K.v. 
%

C

Kosten
direct
(incl. BTW)

Op termijn
noodzakelijk
(incl. BTW)

B.1.1: ; Betonwerk gevels
Niet van toepassing nvt
B.1.2 ; Metselwerk / gevels 
Het buitenmetselwerk is voorzien van gevelpleisterwerk, het pleisterwerk is recent 
vernieuwd en is goed van kwaliteit. het pleisterwerkvan de achtergevel is niet voorzien 
van een verfsysteem
Maatregelen
De achtergevel voorzien van een verfsysteem

H nvt 680€               

B.1.2 ; Metselwerk / gevels 
Ter plaaatse van de achtergevel nabij het belendede pand ontbreekt een goede 
randafwerking.
Maatregelen
Het aanbrengen van ontbrekend gevelmetselwerk, de dakpannen ter plaatse van de gevel 
vervangen door gevelpannen.

H 400€               

B.2.2 ; Buitenkozijnen, ramen en deuren
Het kozijn in de achtergevel is aangetast door vocht, dit wordt veroorzaakt doordat de 
afwatering (lood) onder het kozijn niet hellend is aangebracht.
Maatregelen
Herstellen van de plekken op de kozijnen en verbeteren afwatering onder het kozijn

H 500€               

B.2.2 ; Buitenkozijnen, ramen en deuren
In de ramen is recent isolatieglas aangebracht. In verband met het dikte van het glas / 
dikte raamhout zijn opdeklatten aangebracht.

nvt

B.2.2 ; Buitenschilderwerk
De laagdikte van het verf op de buitenkozijnen is gering, tevens is het plamuur van 
spijkergaten van de opdeklaten niet voorzien van verf.
Maatregelen
Plaatselijk bijwerken kale delen. Overig schilderwerk bij regulier onderhoud.

H nvt 150€               

B.3 ; Vloeren, houten constructies
Geen bijzonderheden waargenomen. nvt

B.4 ; Toilet
Het tegelwerk en het sanitair verkeren in een goede conditie.

H nvt

B.4 ; Badkamer
Het tegelwerk en het sanitair verkeren in een goede conditie.Wel zijn er openingen in het 
kitwerk waargenomen rondom de douchegoot.                                                                                        
Maatregelen
Vervangen/bijwerken van het kit rondom de douchegoot

V nvt 75€                 

B.5 ; Ventilatie / vocht
In de badkamer zijn 2 ventilatiekanelen aanwezig, op 1 kanaal is een ventilator 
aangebracht die is geschakeld op het lichtnet.  Het kanaal is rechstreeks geboord naar 
buiten, aan de buitenzijde is geen afdekkap aangebracht                                                                                                                                                                                                                                 
Maatregelen
Aanbrengen van een afdekkap aan de buitenzijde

H nvt 50€                 

B.5 ; Ventilatie / vocht
Vochtuitslag/schimmelvorming aanwezig op de betonvloer rondom het luik van de 
watermeterput.
Maatregelen
Reinigen van de schimmelvorming op de betonvloer

H nvt 100€               

3. Keuringsresultaten bouwlaag:  Begane grond

8

2

2

4

2

2

3

2

2

4

2
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Foto Bevinding Actie
K.v. 
%

C

Kosten
direct
(incl. BTW)

Op termijn
noodzakelijk
(incl. BTW)

3. Keuringsresultaten bouwlaag:  Begane grond

B.6 ; Diversen
Er zijn geen posten  voor sauswerk, schilderwerk, behang, nieuwe vloerafwerkingen en 
dergelijke meegenomen. Dit kan eventueel naar eigen inzicht worden gedaan.

nvt

1.275€           680€               Totaal bouwlaag: Begane grond

8
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Foto Bevinding Actie
K.v. 
%

C

Kosten
direct
(incl. BTW)

Op termijn
noodzakelijk
(incl. BTW)

B.1.1: ; Betonwerk gevels
Niet van toepassing nvt
B.1.2 ; Metselwerk / gevels 
Zie begane grond H nvt

B.1.2 ; Gevelbekleding / gevels 
Gevelbekleding zijwangen zijn uitgevoerd rabatdelen, schilderwerk is matig, aantasting 
door vocht en roestvorming ter plaatse van de schroeven/spijkers
                                                                                                                                                       
Maatregelen
Het vervangen van de gevelbeplating op de dakkapel

V nvt 750€               

B.1.2 ; Gevelbekleding / gevels 
De bovenzijde van de houten rabatdelen is afgewerkt middels een lat,  de aansluiting van 
deze lat met het kunststof kozijn staat open.         
Maatregelen
Het vervangen van de gevelbeplating op de dakkapel

V nvt

B.1.2 ; Gevelbekleding / gevels 
Ter plaatse van de dakkapel zijn te lange stukken lood aangebracht, door thermische 
werking is dit lood gaan scheuren.              
Maatregelen
Het vervangen van het lood / in combinatie met vervngen van de gevelbekleding.

V nvt 150€               

B.1.3 ; Metalen constructie onderdelen
Ter plaatse van het hekwerk op het balkon aan de voorgevel is roestvorming 
waargenomen.          
Maatregelen
Kaal maken/verwijderen van aangetaste verflagen, herstellen roestvorming en hekwerk 
opnieuw voorzien van een verfsysteem

H nvt 500€               

B.2.2 ; Buitenkozijnen, ramen en deuren
Ter plaatse van het kozijn naar het balkon op de achtergevel is het lood tegen de 
onderdorpel aangebracht in plaats van aan de onderzijde. Hierdoor is de onderdorpel 
aangetast.
Maatregelen
Aanpassen /herstellen detail en schilderen/herstellen onderdorpel.

H nvt 500€               

B.2.2 ; Buitenkozijnen, ramen en deuren
De balkonpui is matig van kwaliteit, afbladderend schilderwerk, roestvorming en diverse 
naden en openingen. 
Maatregelen
Vervwijderen bestaande verflagen, herstellen slechte plekken en pui voorzien van een 
nieuw verfsysteem

H nvt 500€               

B.2.2 ; Buitenschilderwerk
Buitendeur balkon voorgevel, op diverse plaatsen ontbreekt het kit, het schilderwerk 
bladerd plaatselijk af en er zijn openstaande naden waargenomen. Aan de binnezijde van 
de buitendeur is vochtschade/lekstrepen waargenomen
Maatregelen
Vervangen kit ter plaatse van de beglazing en schilderen deur

H nvt 150€               

B.2.2 ; Buitenschilderwerk
Tegen de voormalige windveren van de hellende daken en boeidelen van de dakkapel is 
kunststof aangebracht. Ter plaatse van deze windveren/boeidelen, dakoverstek en de 
klossen is afbladerend schilderwerk waargenomen.
Maatregelen
Plaatselijk bijwerken kale delen. Overig schilderwerk bij regulier onderhoud.

H nvt 150€               

B.3 ; Vloeren, houten constructies
Geen bijzonderheden waargenomen. nvt

B.5 ; Ventilatie / vocht
Vochtplek op de balkondeur
Maatregelen
Het reinigen van de deur H nvt 25€                 

3

4

2

4

3

4

4

4

4

4. Keuringsresultaten bouwlaag:  Verdieping(en)

8

2

4
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Foto Bevinding Actie
K.v. 
%

C

Kosten
direct
(incl. BTW)

Op termijn
noodzakelijk
(incl. BTW)

4. Keuringsresultaten bouwlaag:  Verdieping(en)

B.6 ; Diversen
Er ontbreken een afdekplaat nabij de goten.
Maatregelen
Het aanbrengen van  afdekplaten H nvt 150€               

B.6 ; Diversen
Er zijn geen posten  voor sauswerk, schilderwerk, behang, nieuwe vloerafwerkingen en 
dergelijke meegenomen. Dit kan eventueel naar eigen inzicht worden gedaan. nvt

2.850€           25€                 Totaal bouwlaag: Verdieping(en)

8

8
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Code Eisen / aanbevelingen Bouwbesluit

BETONWERK GEVELS 

B.1.1 Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. § 2.1.2 + § 2.2.2
METSELWERK/GEVELS 

B.1.2 
B.1.2.1 
B.1.2.2 

Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk, 
alsmede loszittend pleisterwerk,  uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. 
Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. 

 § 3.5.2

 
 B.1.2.3

Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel 
vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening 
draagconstructie).

   § 3.5.2

METALEN CONSTRUCTIEDELEN 

B.1.3

In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest 
(indicator is scheurvorming en/of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of 
vervangen.  Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of 
vervangen.

§ 2.1.2 + § 2.2.2

KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN 

B.2.1

Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van 
slecht sluitende of klemmende ramen of deuren. 
Dakramen/dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het 
gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken van te  openen delen. 
Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen.  Waterslagen en onderdorpels zonodig 
vervangen.

 § 3.5.2

SCHILDERWERK BUITEN 

B.2.2

Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk 
schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na 
ontroesting en reiniging tweemaal gronden  -eenmaal met corrosiewerende verf- en 
aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen 
met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal 
walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend  behandelen. Bij verzinkt staal eventuele 
beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het 
binnenschilderwerk in goede  staat verkeren (anders voor het element ook 
binnenschilderwerk opnemen). Kapot glas vervangen.

§ 3.5.2

VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN 

B.3

Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) 
vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. 
Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig  advies (zie 
ook bij A.5).

§ 2.1.2 + § 2.2.2

SANITAIR

B.4
Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post 
opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan.
VENTILATIE/VOCHT 

A.5 Bij inpandige keukens, badkamers en wc’s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn.  § 3.6.2  + § 3.7.2

Model-Bouwkundig rapport Nationale hypotheekgarantie

pag. 16


