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Op alle werkzaamheden van BuildTech BV zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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Algemene gegevens van de inspectie

Inspectiegegevens

Rapportnummer Demorapport MJOP incl. CM NEN2767
Soort inspectie Verkoopkeuring
Inspecteur Jeroen de Jong
Datum inspectie Vrijdag 15 juli 2016
Weersgesteldheid tijdens inspectie Bewolkt droog
Inlichtingenformulier aanwezig, ingevuld
en ondertekend.

Nee

Opdrachtgever

Naam Rijkswaterstaat
Contactpersoon Leeghwater
Adres Ravenswade 1
Postcode 3514 HG
Woonplaats Utrecht
Telefoon 030-2584684
Mobiel 06-25745889
Email rw@rijksw.com

Objectgegevens

Type Woonhuis/Twee onder een kap
Adres Smijerslaan 42
Postcode 2158 KL
Plaats/locatie Utrecht
Bouwjaar 1989
Bewoond Ja
Verbouwingsjaar 2004
Gebruik Woning
Aantal bouwlagen 3
Vereniging van eigenaren Nee
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3 - Redelijk

Dashboard

Kosten over 10 jaar totaal € 36.605, gemiddeld per jaar: € 3.660

Gemiddelde conditiescore van het gehele object
Dit is een gemiddelde van de condities van alle bouwdelen

Conditiescores van bouwdelen

Bouwdelen die slecht of zeer slecht zijn beoordeeld

Hoofdstuk Bouwdeel Specificatie Conditie

dak Dakrandafwerking Loodslabben en loketten 5 - Slecht

Bouwdelen met conditie nader onderzoek of niet inspecteerbaar
Deze bouwdelen heeft de inspecteur niet geheel visueel kunnen beoordelen

Hoofdstuk Bouwdeel Specificatie Conditie

electrische installatie Electrainstallatie &
schakelmateriaal

Algemeen Niet inspecteerbaar

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0

5k

10k

15k

20k

Redelijk

Redelijk

: 42.9 % (aantal: 6)

: 42.9 % (aantal: 6)

Matig

Matig

: 21.4 % (aantal: 3)

: 21.4 % (aantal: 3)

Uitstekend

Uitstekend

: 21.4 % (aantal: 3)

: 21.4 % (aantal: 3)

Slecht

Slecht

: 7.1 % (aantal: 1)

: 7.1 % (aantal: 1)Goed

Goed

: 7.1 % (aantal: 1)

: 7.1 % (aantal: 1)
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Opmerkingen van de inspecteur
Er is voor zover bekend geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en/of dit is onbekend. Deaanwezigheid van
asbest wordt echter niet uitgesloten. Gezien het bouwjaar van de woning ( tot1993) zou asbestverdacht
materiaal toch aanwezig kunnen zijn. Indien u zekerheid wenst,adviseren wij u een asbestinventarisatie te laten
uitvoeren.

Rapportnummer Demorapport
MJOP incl. CM NEN2767

Pagina 5 van 21BuildTech BV

co
py

rig
ht

 In
sp

ec
tD

ire
ct



Overzicht conditiescores
dak
Dakbedekking hellend Keramische pan 4 - Matig

Dakbedekking hellend Golfplaat 4 - Matig

Dakbedekking vlak Bitumen/APP/SBS 3 - Redelijk

Dakrandafwerking Loodslabben en loketten 5 - Slecht

Gootconstructie Algemeen 3 - Redelijk

Schoorsteen/ventilatiekanaal bouwkundig
bovendaks

Steenachtig 3 - Redelijk

 

electrische installatie
Electrainstallatie & schakelmateriaal Algemeen Niet inspecteerbaar

Groepenkast Algemeen 4 - Matig

 

gevel
Boeiboord Hout 1 - Uitstekend

Buitenkozijnen Hout 3 - Redelijk

Buitenzijde gevelwand vanaf 200 mm -mv Steenachtig 3 - Redelijk

Hemelwaterafvoer Hemelwater afvoer, ondereind verzinkt staal 3 - Redelijk

 

interieur
Binnenwandafwerking Hout schilderwerk 1 - Uitstekend

Binnenwandafwerking Tegelwerk 2 - Goed

 

kruipruimte/kelder
Gevelwand (-200) Gevelmetselwerk vanaf fundering tot 200 mm

-mv
1 - Uitstekend
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Overzicht maatregelen en kosten
dak
Bouwdeel, specificatie, activiteit Kosten Cyclus Start '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26

Dakbedekking hellend
Keramische pan
Vervangen keramische pannen, panlatten en tengels in
combinatie met het aanbrengen van spinvliesfoli

€ 14.723 40 2020

Dakbedekking hellend
Golfplaat
Vervangen dakbedekking, profielplaat

€ 1.111 30 2018

Dakbedekking vlak
Bitumen/APP/SBS
Vervangen dakbedekking bitumineus, inclusief
randaansluiting

€ 7.822 30 2022

Dakrandafwerking
Loodslabben en loketten
Vervangen loodslabben en loketten

€ 0 30 2019

Gootconstructie
Algemeen
Vervangen gootconstructie inclusief zinken gootbekleding

€ 8.154 25 2025

Schoorsteen/ventilatiekanaal bouwkundig bovendaks
Steenachtig
Vervangen afdekplaat schoorsteen

€ 2.124 40 2027

Schoorsteen/ventilatiekanaal bouwkundig bovendaks
Steenachtig
Vervangen voegwerk schoorsteen

€ 1.089 15 2021

 

electrische installatie
Bouwdeel, specificatie, activiteit Kosten Cyclus Start '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26

Groepenkast
Algemeen
Vervangen lichtgroepenkast

€ 0 25 2020

 

gevel
Bouwdeel, specificatie, activiteit Kosten Cyclus Start '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26

Boeiboord
Hout
Schilderwerk boeiboord, vervangend systeem

€ 1.019 24 2026

Boeiboord
Hout
Vervangen boeiboord

€ 3.678 36 2053

Buitenkozijnen
Hout
Vervangen houten buitenkozijn inclusief afwerking

€ 19.239 40 2027

Buitenzijde gevelwand vanaf 200 mm -mv
Steenachtig
Dichtzetten scheuren

€ 1.597 0 2017

Hemelwaterafvoer
Hemelwater afvoer, ondereind verzinkt staal
Vervangen hemelwaterafvoer ondereind

€ 3.838 40 2027
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interieur
Bouwdeel, specificatie, activiteit Kosten Cyclus Start '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26

Binnenwandafwerking
Hout schilderwerk
Schilderwerk, vervolgsysteem

€ 0 12 2025

 

kruipruimte/kelder
Bouwdeel, specificatie, activiteit Kosten Cyclus Start '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26

Gevelwand (-200)
Gevelmetselwerk vanaf fundering tot 200 mm -mv
Injecteren

€ 1.089 0 2017

 

Totale kosten per jaar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

€ 2.686 € 1.111 € 0 € 14.723 € 1.089 € 7.822 € 0 € 0 € 8.154 € 1.019
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Inspectie detailgegevens
dak  

Dakbedekking hellend
Keramische pan 
Waarneembaar: Geheel

4 - Matig

Gebrek Afschilveren, loszittend  

Gebrek Veroudering, economisch afgeschreven  

Maatregel Vervangen keramische pannen, panlatten en tengels in combinatie met het aanbrengen van
spinvliesfoli

 65 m2 € 14.723 in 2020 cyclus 40 jaar

Toelichting De pannen zijn nog de originele pannen van tijdens de bouw van de woning. Keramische pannen
hebben een theoretische levensduur van 90 jaar. De pannen hebben op dit moment een redelijke
kwaliteit en dekken voldoende af. Er zijn geen sporen van een recente lekkage waargenomen. Het
is niet ongebruikelijk dat men bij keramische pannen van deze leeftijd af en toe enkele pannen
moet vervangen. Inboetbeurt: Dit heeft betrekking op hellende dakvlakken voorzien van
dakpannen. Hieronder word verstaan het recht leggen van de pannen, vervangen van de
gebroken pannen en aanvullen daar waar een dakpan ontbreekt. Hieronder word verstaan het
recht leggen van de pannen, vervangen van de gebroken Gezien de matige kwaliteit van de
keramische dakpannen is vervanging van de pannen, de panlatten en de tengels in combinatie
met het op het dakbeschot aanbrengen van spinvliesfolie de beste keus. De spinvliesfolie heeft de
eigenschap het dak waterdicht te maken terwijl er nog wel vocht transport naar buiten kan
plaatsvinden. Kosten voor deze werkzaamheden bedragen ca. 160,- euro/m2.

Algemeen Dakbedekking wordt beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering,
begroeiing). De levensduur bedraagt gemiddeld 60 tot 90 jaar. Bij vervanging dient rekening
gehouden te worden met nieuwe tengels, panlatten en plaatselijk reparatie dakbeschot.
Vochtdoorslag bij pannen kan, bij voldoende ventilatie, geen kwaad.

 

Dakbedekking hellend
Golfplaat 
Waarneembaar: Geheel

4 - Matig

Gebrek Erosie, verwering, verzanding  
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Gebrek Lekkage  

Maatregel Vervangen dakbedekking, profielplaat

 18 m2 € 1.111 in 2018 cyclus 30 jaar

 

Dakbedekking vlak
Bitumen/APP/SBS 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Plasvorming, onvoldoende afschot  

Gebrek Beschadiging, lichte scheurvorming  

Maatregel Vervangen dakbedekking bitumineus, inclusief randaansluiting

 65 m2 € 7.822 in 2022 cyclus 30 jaar

Toelichting Een plat dak moet voldoende afschot hebben (minimaal 1,6 cm per strekkende meter) naar de
hemelwaterafvoer. Als er toch te veel water op een dak blijft staan, kan de levensduur van de
dakbedekking worden verkort. Door het vele water neemt het gewicht op het dak namelijk toe,
waar geen rekening mee gehouden is. Hierdoor kan het dak verder doorbuigen met het gevolg
dat er nog meer water op komt. Daarnaast is ook de gevolgschade bij een lekkage aanzienlijk
groter dan bij een dak waar geen water op blijft staan. Er komt dan immers veel meer water naar
binnen. Bij platte daken is enige plasvorming helaas moeilijk te voorkomen.

 

Dakrandafwerking
Loodslabben en loketten 
Waarneembaar: Geheel

5 - Slecht

Gebrek Loszittende delen, open naden  
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Gebrek Ontbrekende (onder-)delen  

Maatregel Vervangen loodslabben en loketten

 35 m1  in 2019 cyclus 30 jaar

Toelichting Loodslabben in gevelmetselwerk moeten - tenzij andere voorzieningen zijn getroffen - altijd
worden doorgezet tot aan het binnenspouwblad. De loodslabbe wordt omgevouwen en in het
binnenspouwblad gefixeerd met een voegklem. Bij een binnenspouwblad van beton, gelijmde
kalkzandsteenblokken en bij houtskeletbouw moeten de loodslabben worden gefixeerd met een
aluminium knelstrip.

 

Gootconstructie
Algemeen

3 - Redelijk

Gebrek Erosie, verwering, verzanding  

Maatregel Vervangen gootconstructie inclusief zinken gootbekleding

 32 m1 € 8.154 in 2025 cyclus 25 jaar

Toelichting De technische levensduur van de zinken gootbekleding bedraagt gemiddeld 20-30 jaar. Een goot
van die leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen. Gezien de kans op
vervolgschade is het dan wel van belang op alert te zijn op eerste tekenen van lekkage, en direct
bij lekkage over te gaan op vervanging.

Algemeen Goten worden beoordeeld op afschrijving, verkleuring, afwerking (omtimmering) en functioneren
(doorbuiging, breuk, lekkages). Zinken goten hebben een levensduur van ca. 30 jaar. Indien niet
correct aangebracht kunnen soldeernaden gaan scheuren. Oud zink kan moeilijk opnieuw
gesoldeerd worden.
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Schoorsteen/ventilatiekanaal
bouwkundig bovendaks
Steenachtig 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Loszittende delen, open naden  

Gebrek Uitgespoeld voegwerk  

Maatregel Vervangen afdekplaat schoorsteen

 3 stuks € 2.124 in 2027 cyclus 40 jaar

Maatregel Vervangen voegwerk schoorsteen

 3 stuks € 1.089 in 2021 cyclus 15 jaar

Algemeen 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 binnenkant te inspecteren.

 

electrische installatie  

Electrainstallatie & schakelmateriaal
Algemeen

Niet inspecteerbaar

 

Groepenkast
Algemeen 
Waarneembaar: Geheel

4 - Matig

Gebrek Veroudering, economisch afgeschreven  

Maatregel Vervangen lichtgroepenkast
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 stuks  in 2020 cyclus 25 jaar

Algemeen De elektrische installatie wordt beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. Bij minder dan 4
groepen wordt geadviseerd uit te breiden. Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de
voorgeschreven NEN-Normen.

 

gevel  

Boeiboord
Hout 
Waarneembaar: Geheel

1 - Uitstekend

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Maatregel Schilderwerk boeiboord, vervangend systeem

 32 m1 € 1.019 in 2026 cyclus 24 jaar

Maatregel Vervangen boeiboord

 32 m1 € 3.678 in 2053 cyclus 36 jaar

 

Buitenkozijnen
Hout

3 - Redelijk

Gebrek Delaminatie, houtrot  

Gebrek Kieren, kouval  

Maatregel Vervangen houten buitenkozijn inclusief afwerking

 53 m2 € 19.239 in 2027 cyclus 40 jaar
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Toelichting Het is opmerkelijk dat men recent het schilderwerk heeft uitgevoerd, en dat er over de aantasting
heen geschilderd is. Visueel is er nauwelijks een gebrek waar te nemen. Echter als men bij
verbindingen en de onderzijde van de onderdorpels druk uitvoert is merkbaar verzwakking van
het hout waarneembaar. De exacte omvang is door de aangebrachte "camouflage" niet
inspecteerbaar. Derhalve is er een negatievere inschatting gemaakt.

Algemeen Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de
houtrot van binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur
boven de 5 graden Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad.

 

Buitenzijde gevelwand vanaf 200 mm
-mv
Steenachtig 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Loszittende delen, open naden  

Gebrek Scheurvorming  

Locatie: zijgevel

Maatregel Dichtzetten scheuren

 12 m1 € 1.597 in 2017  

Algemeen Controle van gesloten geveldelen (metselwerk) vindt plaats ter beoordeling van de fundering
(m.n. scheuren), vochtproblemen (optrekkend vocht, doorslag) of uitvoeringsproblemen (dilatatie,
onjuiste detaillering). Bij massief metselwerk bestaat de kans op vochtdoorslag. Pas echter op
met impregneermiddelen. Indien niet correct aangebracht kan dit leiden tot schade aan het
metselwerk.
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Hemelwaterafvoer
Hemelwater afvoer, ondereind verzinkt staal 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Maatregel Vervangen hemelwaterafvoer ondereind

 26 m1 € 3.838 in 2027 cyclus 40 jaar

 

interieur  

Binnenwandafwerking
Hout schilderwerk 
Waarneembaar: Geheel

1 - Uitstekend

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Maatregel Schilderwerk, vervolgsysteem

 m2  in 2025 cyclus 12 jaar

 

Binnenwandafwerking
Tegelwerk 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Loszittende delen, open naden  

 

kruipruimte/kelder  

Gevelwand (-200)
Gevelmetselwerk vanaf fundering tot 200 mm -mv

1 - Uitstekend

Gebrek Doorslaand, optrekkend vocht  
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Maatregel Injecteren

 10 m1 € 1.089 in 2017  

Algemeen Met name bij oudere kelders is het niet ongewoon dat in bepaalde jaargetijden wat vochtdoorslag
optreedt. Geadviseerd wordt het goed te ventileren. Inspecties in kelders zijn van belang om de
staat van vloeren, muren en installaties (m.n. invloed van vocht op houten vloerdelen en stalen
leidingen) vast te kunnen stellen. Vocht in kelders wordt veelal veroorzaakt door een onjuiste
detaillering van wanden en vloeren (defecte kimnaad, onvoldoende afdichting of defecte coating
aan buitenzijde) een onjuist uitgevoerde vloer (poreuze baksteen, matige kwaliteit dekvloer) of
achterstallig onderhoud. Oplossingen worden veelal vanuit de binnenzijde aangebracht. Door
middel van injecteren of het aanbrengen van een binnenwandafwerking (klamplaag) of
waterdichte betonnen vloer met opstand kunnen goede waterdichte kelders worden gerealiseerd.
Vocht in kruipruimtes kan worden veroorzaakt door optrekkend vocht vanuit de ondergrond, door
lekkages van leidingen, door te beperkte ventilatie of te poreuze fundering. Mogelijke oplossingen
zijn het injecteren, het versterkt ventileren of het aanbrengen van een bodemafsluiting (folie,
schuimbeton).

 

Rapportnummer Demorapport
MJOP incl. CM NEN2767

Pagina 16 van 21BuildTech BV

co
py

rig
ht

 In
sp

ec
tD

ire
ct



Bijlage: toelichting op de inspectie
Doel bouwkundige inspectie

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen
woning en opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte
termijn.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel
voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het
bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname.
Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken
worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd een vermoeden hiervan zal worden aangegeven.

Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten
kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken
kunnen voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn.
Het rapport dient niet te worden gezien als een garantie met betrekking tot het te verwachten onderhoud en de
daarmee gemoeid zijnde kosten.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken
niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen
onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc om achterliggende constructies en of
installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats.

Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar
mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een
asbestverdacht materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen
geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en/of niet in
het rapport opgenomen zijn.

Verdere informatie over dit onderwerp kunt u vinden in “Asbest in en om het huis” een uitgave van VROM en
SZW tel. 070-3395050.

Het bouwtechnisch rapport

In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven;

Conditie staat van onderhoud per onderdeel,
Waarneembaarheid van het element,
Constateringen en opmerkingen met betrekking tot de conditie van een onderdeel,
Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk zijn omdat de
functievervulling niet meer gewaarborgd is of de kans op (vervolg)schade bestaat.
Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk zijn (binnen 1-
2 jaar)
Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke binnen een periode van 3-4 jaar
uitgevoerd dienen te worden.
Eventueel foto’s van gebreken.

En eventueel adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken:

onderzoek naar houtborende insecten,
onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam),
constructief onderzoek (sterkteberekeningen),
onderzoek naar betonrot,
onderzoek naar asbest.
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Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfscheidingen,
pergola’s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bergingen buiten beschouwing gelaten.

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 uitvoering
of calamiteiten.

Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel gedurende
de geldigheidsduur van het rapport kan verslechteren. In het bouwtechnische rapport worden dan ook geen
indicaties gegeven over de resterende levensduur en/of het in de toekomst te verwachten tijdstip van vervanging
van een onderdeel.

In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels geïnspecteerd kan
worden wordt een inschatting gemaakt, gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan
aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten
worden ontleend met betrekking tot de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid wenst
betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een nader / destructief /
specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.

Er wordt beoordeeld op basis van de NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Conditiemeting
beoogt een instrument te zijn voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit. De conditiemeting is
te zien als een soort liniaal waarmee de technische staat van een bouw- of installatiedeel kan worden gemeten.
Er wordt een direct verband gelegd tussen de aangetroffen gebreken en de conditie.

Deze conditie representeert zowel het belang (de ernst) van het gebrek als intensiteit (mate waarin de
degradatie is voortgeschreden: beginstadium, gevorderd stadium of eindstadium) en de omvang (welk deel van
het beschouwde bouwdeel is aangetast) ervan. De resultaten uit belang / intensiteit / omvang van het gebrek
worden vastgelegd door middel van een conditie. De drie gebrekskenmerken bepalen samen de technische
conditie van het bouw- of installatiedeel. 

Algemene omschrijvingen van de verschillende conditiescores zijn:

  1 = uitstekend; Het onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.

  2 = goed; Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of het verouderingsproces is op
gang gekomen.

  3 = redelijk; Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is
duidelijk op gang gekomen.

  4 = matig; Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. Storingen komen plaatselijk voor
en/of zijn reeds voorgekomen.

  5 = slecht; Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is
onomkeerbaar op gang gekomen.

  6 = zeer slecht; Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. Voortdurend treden er storingen op in de
functievervulling. Technisch rijp voor de sloop.

  8 = nader onderzoek nodig

  9 = niet te inspecteren
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Technische installaties, toetsing aan normen

Technische installaties, aan- en afvoerleidingen, elektrische bedradingen en dergelijke worden niet getoetst aan
de voorgeschreven (NEN)normen. Voor toetsing aan de voorschriften wordt geadviseerd het nutsbedrijf in te
schakelen. Dit geldt ook voor (ingrijpende verbouwingen). Het aangaan van nieuwe overeenkomsten
(aansluitingen) kan door het nutsbedrijf aanleiding zijn de op dat moment geldende voorschriften c.q. eisen aan
te passen. Dit geldt ook voor nieuwe woningen. Aanpassingen aan deze voorschriften kunnen (hoge) kosten met
zich meebrengen.

Wel wordt tijdens de inspectie technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke
conditie.

Beoordeling elektrische installatie

Zekeringen zijn niet op werking getest en de aarding is niet doorgemeten. De elektrische installatie wordt
beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. In oude woningen werd volstaan met een tweetal groepen zonder
aardlekschakelaar. In moderne woningen dient men rekening te houden met een veelvoud aan elektrische
apparatuur (keuken, pc, meerdere tv's etc.). Bij minder dan 4 groepen wordt geadviseerd uit te breiden.

Hoewel bij twijfel een aantal wandcontactdozen wordt geopend, wordt niet de gehele bedrading gecontroleerd
op de aanwezigheid van canvas en op aanwezigheid van stalen elektriciteitsleidingen.

Werkwijze

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor
zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen of
gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien
tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar
bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden
gekeurd en zal hier in de rapportage melding van worden gemaakt.

Voor woningen en appartementen wordt een visuele inspectie verricht naar functionaliteit en kwaliteit van de
aan- en in de woning aanwezige onderdelen. Voor onderdelen die niet visueel zijn te inspecteren zal een afgeleid
oordeel worden gegeven op basis van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat dan wel zichtbare,
samengestelde en met dit onderdeel verband houdende onderdelen.

De inspectie is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de inspectie sterk bepalend
kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op weersomstandigheden, maar ook de mate waarin
onderdelen zijn te beoordelen, zoals zicht en bereikbaarheid.

Het kan voorkomen dat een schade of gebrek wordt geconstateerd waarvan de oorzaak of ernst zonder
aanvullend onderzoek niet goed kan worden vastgesteld. In voorkomende gevallen wordt hierover bij de
onderzoeksresultaten een opmerking gemaakt.

De beoordeling wordt weergegeven met een algehele kwaliteitsaanduiding verduidelijkt door een toelichtende
tekst per gebouwonderdeel.

Raming van kosten

In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van herstelkosten en/of onderhoudskosten worden gegeven
zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en
materiaalinzet door professionele bedrijven. De prijzen zijn inclusief BTW. Deze kosten hebben betrekking op
herstel van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten einde de woning terug te brengen tot een
redelijke staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De kostenramingen dienen uitsluitend als
zodanig te worden gehanteerd bij de beoordeling van een woning en zijn niet bedoeld als een
aannemersbegroting.
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Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde
prijzen geen rechten worden ontleend.

Lokale omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot afwijkingen ten opzichte van de kostenramingen. PM-posten
(pro memorie) en/of stelposten worden opgenomen indien het niet mogelijk is een exacte inschatting van
noodzakelijk herstel of vervanging vast te stellen: de omvang van de schade is niet vast te stellen (lekkage van
verweerde dakbedekking kan leiden tot aantasting van de niet-zichtbare draagconstructie), de herstelkosten
hangen sterk af van de gekozen oplossing (afwerking wanden, vervangen van vloer), pas na het vaststellen van
de exacte oorzaak kunnen herstelkosten worden vastgesteld (fundering, vocht in kruipruimte), te vernieuwen
onderdelen in het interieur zijn sterk afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Van een aantal van deze posten kan
binnen ruime marges een schatting worden gemaakt.
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Bijlage: algemene voorwaarden
1.ALGEMEEN

1.1Op alle aan BUILDTECH BV verstrekte opdrachten en de met BUILDTECH BV gesloten overeenkomsten zijn in
ieder geval van toepassing de algemene voorwaarden van BUILDTECH BV. Eveneens zijn van toepassing de in de
rapportage en de in onderhavige voorwaarden omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities en
onderhavige contractvoorwaarden, in de laatste versie en geldig op dat moment.

1.2Bij opdrachtverstrekking aan BUILDTECH BV bevestigt en aanvaart opdrachtgever de in artikel 1 lid 1.1
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 BUILDTECH BV hiervan direct en voor uitvoering der werkzaamheden in kennis te stellen.
BUILDTECH BV zal u dan per omgaande de van toepassingzijnde voorwaarden doen toekomen. Tevens zijn
voornoemde voorwaarden gepubliceerd op de website van BUILDTECH BV.

2. DE INHOUD VAN DE INSPECTIESWERKZAAMHEDEN EN HET RAPPORT

2.1De inspectie bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een
momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

2.2Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische
onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd,
noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties
te kunnen beoordelen. BUILDTECH BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
BUILDTECH BV geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte
adviezen.
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