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Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die u achteraan in dit rapport vindt.



Inhoudsopgave
Algemene gegevens van de inspectie

Inspectiegegevens

Objectgegevens

Dashboard

Opmerkingen van de inspecteur

Overzicht conditiescores

Overzicht maatregelen en kosten

Inspectie detailgegevens

Balkon, galerij, dakterras, buitentrappen

Dak

Gevel

Installaties

Onderbouw

Terrein

Verdiepingen

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie

Kostenraming totale inspectie (verzamelstaat)

Keuringsresultaten bouwdelen & onderhoudskosten (betreft NHG)

Programma van eisen en aanbevelingen

Rapportnummer 190000 Pagina 2 van 46DANO  VastgoedBeheer



Algemene gegevens van de inspectie

Inspectiegegevens

Rapportnummer
Soort inspectie Aankoopkeuring
Inspecteur D. Smeets
Datum inspectie Donderdag 1 juni 2019
Tijd inspectie 14:00
Aanwezig bij inspectie Koper, Bewoner
Weersgesteldheid tijdens inspectie Zonnig
Inlichtingenformulier aanwezig, ingevuld
en ondertekend.

190000

Nee

Opdrachtgever

Naam Fam. Janssen
Contactpersoon                                               Dhr. Jan
Adres Oude weg 1
Postcode 6088 AA
Woonplaats Roggel
Telefoon 077-2340369
Mobiel 06-83773325
Email janjanssen@e-mail.com

Objectgegevens

Type Woonhuis/Vrijstaand
Adres Kerkstraat 1      
Postcode 6088  AA 

Plaats/locatie Roggel
Bouwjaar 1963
Bewoond ja
Gebruik Woning
Aantal bouwlagen 3
Vereniging van eigenaren Nee

Rapportnummer 190000 Pagina 3 van 46DANO  VastgoedBeheer



2 - Goed

Dashboard
Kosten
Onderhoudskosten direct € 99

Onderhoudskosten op termijn € 7.046

Totaal € 7.145

Verbeteringskosten € 10.913

Maatregelen met kosten PM
Onderstaande maatregelen zijn als PM (Pro Memory) gemarkeerd. Dit betekent dat de inspecteur (nog) geen
uitsluitsel kan geven over de kosten van de activiteit.

Zolder / Algemeen / Verwijderen mogelijk asbest
1ste verdiepingsvloer / Algemeen / Verwijderen mogelijk asbest

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

Conditiescores van bouwdelen

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

Hoofdstuk Bouwdeel Specificatie Conditie

Installaties Elektra Algemeen Niet inspecteerbaar

Installaties Verwarming Algemeen Niet inspecteerbaar

Onderbouw Fundering, kruipruimte, etc. Fundering algemeen Niet inspecteerbaar

Gevel Gevelwand; constructief Spouwmuurisolatie Nader onderzoek

Goed

Goed

: 75.0 % (aantal: 18)

: 75.0 % (aantal: 18)

Redelijk

Redelijk

: 20.8 % (aantal: 5)

: 20.8 % (aantal: 5)Matig

Matig

: 4.2 % (aantal: 1)

: 4.2 % (aantal: 1)
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Opmerkingen van de inspecteur
Het isoleren van uw buitenmuur - uw gevel - levert een behoorlijke energiebesparing op. Bovendien wordt uw
woning veel comfortabeler.

Er is mogelijk asbestmateriaal aangetroffen. Geadviseerd wordt d.m.v. monstername en laboratoriumonderzoek
de exacte samenstelling vast te stellen. Asbesthoudend materiaal kan -afhankelijk van omvang en (lokale)
wetgeving- in eigen beheer worden verwijderd.
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Overzicht conditiescores
Balkon, galerij, dakterras, buitentrappen
Leuning; buiten Staal 2 - Goed

 

Dak
Dakbedekking hellend Algemeen 3 - Redelijk

Dakbedekking hellend Leien 2 - Goed

Dakbedekking vlak Bitumen/APP/SBS 2 - Goed

Dakraam Staal 3 - Redelijk

Lichtkoepel /lichtstraat Lichtkoepel kunststof 2 - Goed

 

Gevel
Beglazing; vast buiten Dubbelglas 2 - Goed

Deur; buiten Hang- en sluitwerk 2 - Goed

Gevelwand; constructief Metselwerk 2 - Goed

Gevelwand; constructief Spouwmuurisolatie Nader onderzoek

Hemelwaterafvoer Algemeen 2 - Goed

Kozijn; buiten Hout schilderwerk buiten 3 - Redelijk

Kozijn; buiten Raamdorpel 2 - Goed

Raam; beweegbaar buiten Algemeen 2 - Goed

Ventilatie; natuurlijk Ventilatieopening 2 - Goed

 

Installaties
Elektra Algemeen Niet inspecteerbaar

Gas Gasmeter 2 - Goed

Riolering Riolering algemeen 2 - Goed

Verwarming Algemeen Niet inspecteerbaar

 

Onderbouw
Fundering, kruipruimte, etc. Fundering algemeen Niet inspecteerbaar

 

Terrein
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Terrein inrichting Tuinmuur gemetseld 3 - Redelijk

Tuinmuur Metselwerk 4 - Matig

Vloer buiten, afwerking Tegelwerk 3 - Redelijk

 

Verdiepingen
Kelder Beton 2 - Goed

Begane grond vloer Algemeen 2 - Goed

Begane grond vloer Steenachtige vloer 2 - Goed

1ste verdiepingsvloer Algemeen 2 - Goed

Zolder Algemeen 2 - Goed
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Overzicht maatregelen en kosten
Dak
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Dakraam, Staal, Vervangen dakraam (4-pans),
algemeen

€ 0 € 0 € 580 € 580

Lichtkoepel /lichtstraat, Lichtkoepel kunststof,
Vervangen lichtkoepel, algemeen

€ 0 € 1.557 € 0 € 1.557

Totaal € 0 € 1.557 € 580 € 2.138

 

Gevel
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Deur; buiten, Hang- en sluitwerk, Onderhoud hang-
en sluitwerk

€ 0 € 0 € 182 € 182

Deur; buiten, Hang- en sluitwerk, Vervangen hang-
en sluitwerk, deuren

€ 0 € 0 € 1.373 € 1.373

Gevelwand; constructief, Metselwerk, Dichtzetten
scheuren

€ 0 € 0 € 266 € 266

Gevelwand; constructief, Metselwerk, Vervangen
voegwerk

€ 0 € 339 € 0 € 339

Gevelwand; constructief, Metselwerk, Vervangen
voegwerk hoogwerker

€ 0 € 303 € 0 € 303

Hemelwaterafvoer, Algemeen, Vervangen
hemelwaterafvoer

€ 0 € 929 € 0 € 929

Kozijn; buiten, Hout schilderwerk buiten,
Schilderwerk bijwerkbeurt (liggende delen)

€ 0 € 424 € 0 € 424

Kozijn; buiten, Raamdorpel, Herstel voegwerk € 99 € 0 € 0 € 99

Raam; beweegbaar buiten, Algemeen, Vervangen
hang- en sluitwerk, ramen

€ 0 € 0 € 722 € 722

Totaal € 99 € 1.994 € 2.543 € 4.636

 

Terrein
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Terrein inrichting, Tuinmuur gemetseld, Algemene
post herstel

€ 0 € 194 € 0 € 194

Tuinmuur, Metselwerk, Vervangen metselwerk € 0 € 805 € 0 € 805

Vloer buiten, afwerking, Tegelwerk, Vervangen
vloerafwerking, tegelwerk

€ 0 € 2.497 € 0 € 2.497
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Totaal € 0 € 3.496 € 0 € 3.496

 

Verdiepingen
Bouwdeel, specificatie, activiteit Direct Op termijn Verbeterplan Totaal

Begane grond vloer, Steenachtige vloer, Vervangen
vloer, steenachtig

€ 0 € 0 € 7.790 € 7.790

Totaal € 0 € 0 € 7.790 € 7.790

 

Totaal object € 99 € 7.046 € 10.913 € 18.059

Maatregelen met kosten PM
Onderstaande maatregelen zijn als PM (Pro Memory) gemarkeerd. Dit betekent dat de inspecteur (nog) geen
uitsluitsel kan geven over de kosten van de activiteit.

Zolder / Algemeen / Verwijderen mogelijk asbest
1ste verdiepingsvloer / Algemeen / Verwijderen mogelijk asbest
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Inspectie detailgegevens
Balkon, galerij, dakterras, buitentrappen  

Leuning; buiten
Staal 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Achterzijde woning, dak aanbouw

 

Dak  

Dakbedekking hellend
Algemeen 
Waarneembaar: Deels

3 - Redelijk

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Woning

Opmerk.: Voor zover mogelijk zijn er geen gebreken waargenomen.

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Locatie: Woning
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Opmerk.: Voor zover mogelijk zijn er geen gebreken waargenomen.

Het dakbeschot bevat mogelijk asbest. Zie hoofdstuk zolder.

 

Dakbedekking hellend
Leien 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Mogelijk asbesthoudend materiaal  

Locatie: Voorzijde woning

Opmerk.: Op de erker is een asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Een asbest inventarisatie kan hier meer duidelijkheid over geven.

Wanneer het Asbest betreft is het verplichting deze voor 2024 verwijderd te hebben. 
Het is echter niet toegestaan dit type asbesthoudend materiaal zelf te bewerken of te
verwijderen.

Algemeen Dakbedekking wordt beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering,
begroeiing). De levensduur bedraagt gemiddeld 40 tot 60 jaar. Bij vervanging dient rekening
gehouden te worden met nieuwe daktengels, panlatten en plaatselijk reparatie dakbeschot.
Vochtdoorslag bij pannen kan, bij voldoende ventilatie, geen kwaad.

 

Dakbedekking vlak
Bitumen/APP/SBS 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Locatie: Platdak
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Dakraam
Staal 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Dak woning

Opmerk.: De dakraam is verouderd. Echter heeft dit geen invloed op de functionaliteit.

Let op bij vervanging is het niet toegestaan aanpassingen te doen aan asbest verdacht materiaal.

Maatregel Vervangen dakraam (4-pans), algemeen

 € 580 (verbetering)

Algemeen Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages.

 

Lichtkoepel /lichtstraat
Lichtkoepel kunststof 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Droge sporen van vocht waargenomen  

Locatie: Garage

Rapportnummer 190000 Pagina 12 van 46DANO  VastgoedBeheer



Opmerk.: Ten tijde van de inspectie zijn er droge sporen van vocht waargenomen. het is echter niet
duidelijk wanneer deze zijn ontstaan.

Maatregel Vervangen lichtkoepel, algemeen

 € 1.557 (op termijn)

Algemeen Lichtkoepels worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele
lekkages. Er zijn enkel- en dubbelwandige lichtkoepels. Geadviseerd wordt bij vervanging een
dubbelwandige te plaatsen.

 

Gevel  

Beglazing; vast buiten
Dubbelglas 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Beglazingslekkage  

Locatie: Kantoorruimte

Opmerk.: In de ruit van de kantoorruimte is vocht geconstateerd wat duid op een lekkage.

Algemeen In de isolerende beglazing is geen lekkage zichtbaar, anders dan genoemd: deze is mogelijk door
vervuiling en/of de weersomstandigheden moeilijk herkenbaar of vast te stellen (en geeft
derhalve geen garanties). Isolatieglas wordt technisch afgeschreven indien het ouder dan 18 jaar
is. De fabrieksgarantieperiode is veelal 10 jaar op fabricagefouten.

 

Deur; buiten
Hang- en sluitwerk 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Locatie: Beganegrond
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Opmerk.: Een aantal sluitwerken werken minder naar behoren. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat
de deels zijn overschilderd.
Advies: al het hang en sluitwerk laten nakijken voor optimaler gebruik gemak. Vervanging door
slecht functioneren van hang en sluitwerk is niet meegerekend. Aangezien de sloten wel
werkende zijn.

Gebrek Veroudering, economisch afgeschreven  

Locatie: Beganegrond

Opmerk.: Het type hang en sluitwerk is gedateerd. Met het oog op inbraak veiligheid is er een post mee
genomen voor het vervangen van de sloten naar huidige normen.
dit betreffend alleen de entree deuren op de begane grond en 1 st. op de verdieping.

Maatregel Onderhoud hang- en sluitwerk

 € 182 (verbetering)

Maatregel Vervangen hang- en sluitwerk, deuren

 € 1.373 (verbetering)

 

Gevelwand; constructief
Metselwerk 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Beschadiging, lichte scheurvorming  

Locatie: Buitengevel
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Opmerk.: Ter plaatse van lange zijde garage en onder de raam woonkamer aan de achterzijde.
Scheuren zijn oorzaak van zettingen in de gevel.
De mate van de scheur is te verwachten bij een gebouw uit dit bouwjaar. Het is niet nodig om
hier directe actie op te ondernemen.

Gebrek Erosie, verwering voegen  

Locatie: Schoorsteen

Opmerk.: ter plaatse van de schoorstenen is het voegwerk uitgespoeld. Advies is de bestaande specie te
verwijderen en de schoorstenen opnieuw te voegen.

Maatregel Dichtzetten scheuren

 € 266 (verbetering)

Maatregel Vervangen voegwerk

 € 339 (op termijn)

Maatregel Vervangen voegwerk hoogwerker

 € 303 (op termijn)

 

Gevelwand; constructief
Spouwmuurisolatie 
Waarneembaar: Niet

Nader onderzoek

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Gevels woning

Opmerk.: Tijdens de inspectie was het niet mogelijk de kwaliteit van de spouwmuurisolatie te controleren.

Wanneer dit gewenst wordt dient hiervoor naar een specialist gegaan te worden.

Toelichting In de woning zijn op een aantal plaatsen dichtgestopte gaten ontdekt wat kan duiden dat er in het
verleden spouwmuurisolatie is aangebracht.
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Hemelwaterafvoer
Algemeen 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Beschadiging, lichte scheurvorming  

Locatie: Woning

Opmerk.: Aan de achterzijde van de woning zijn een aantal reparatie plekken geconstateerd wat er op duid
dat de goot al meerdere malen is gerepareerd

Maatregel Vervangen hemelwaterafvoer

 € 929 (op termijn)

Algemeen De hemelwaterafvoer wordt beoordeeld op afschrijving, verkleuring en functioneren (breuk,
lekkages). Opmerking: Er is geen controle uitgevoerd of de h.w.a.'s aangesloten zijn op de
riolering. Indien de goten vervangen moeten worden is het verstandig te overwegen gelijktijdig
de PVC h.w.a.'s te laten vervangen.

 

Kozijn; buiten
Hout schilderwerk buiten 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Verpoederen, krijten, onvoldoende dekking  

Locatie: Gehele woning

Opmerk.: Op een aantal plaatsen is geconstateerd dat de verflaag onvoldoende dekkend is.

Maatregel Schilderwerk bijwerkbeurt (liggende delen)

 € 424 (op termijn)
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Kozijn; buiten
Raamdorpel 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Uitgespoeld voegwerk  

Locatie: Achterzijde Woning

Opmerk.: Bij de grote raam aan de achterzijde van de woning is op 1 plek uitspoeling van voegwerk tussen
de raamdorpelstenen geconstateerd.

Maatregel Herstel voegwerk

 € 99 (direct)

 

Raam; beweegbaar buiten
Algemeen 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Locatie: Gehele woning

Opmerk.: Verouderd hang en sluitwerk, echter wel nog functioneel.

Maatregel Vervangen hang- en sluitwerk, ramen

 € 722 (verbetering)
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Ventilatie; natuurlijk
Ventilatieopening 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Gehele Woning

Opmerk.: Geen gebreken waargenomen zover het mogelijk is om deze te inspecteren.

 

Installaties  

Elektra
Algemeen 
Waarneembaar: Deels

Niet inspecteerbaar

Gebrek Veroudering  

Locatie: Gehele woning

Opmerk.: op een aantal plaatsen in de woning zijn oude schakelaars geconstateerd.
De meterkast ziet er wel recenter uit.
Het is echter onduidelijk of de gehele bedrading van de woning is vernieuwd.

 

Rapportnummer 190000 Pagina 18 van 46DANO  VastgoedBeheer



Gas
Gasmeter 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Kelder

Opmerk.: De woning maakt nog gebruik van Gas t.b.v. verwarming woning/water.

In de toekomst wil de huidige regering afzien van dit soort gasgebruik.

Algemeen Stalen gasleidingen kunnen in vochtige kruipruimtes corroderen, bij bepaalde koperen leidingen
kunnen soldeerverbindingen losraken en lekkages veroorzaken. Indien er regelmatig water in de
kruipruimte staat is het aan te bevelen om gasleidingen te ommantelen om roestvorming te
voorkomen.

 

Riolering
Riolering algemeen

2 - Goed

 

Verwarming
Algemeen 
Waarneembaar: Deels

Niet inspecteerbaar

Gebrek Veroudering  

Locatie: Woning
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Opmerk.: Op een aantal plaatsen zijn oudere verwarmingen aangetroffen.

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Gehele woning

Opmerk.: Gebreken zijn niet waargenomen aangezien het niet mogelijk was op de verwarmingen te testen.

Algemeen Bij lekkages van koppelingen kan het aandraaien en/of dicht slibben volstaan. De leidingen die
aan het zicht onttrokken zijn worden niet door ons beoordeeld. Opmerking: er wordt geen
controle van de vloerverwarming uitgevoerd.

 

Onderbouw  

Fundering, kruipruimte, etc.
Fundering algemeen 
Waarneembaar: Niet

Niet inspecteerbaar

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Gehele woning

Algemeen Aangenomen is dat de woning gefundeerd is op staal (een zandplaat). Navraag bij de gemeente
kan meer zekerheid bieden omtrent de wijze van funderen. Bij funderingen op staal wordt direct
gefundeerd op een grondslag met voldoende draagkracht (vaste) of op grondverbetering. Aan de
hand van scheurvorming en scheefstand van de gevels kan veelal een eerste indicatie van de
stabiliteit van de fundering worden gegeven.

 

Terrein  
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Terrein inrichting
Tuinmuur gemetseld 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Locatie: Achterzijde woning

Opmerk.: Een aantal tegels klinken hol welke op het muurtje liggen.
Dit heeft echter geen gevolgen voor de constructie.

Maatregel Algemene post herstel

 € 194 (op termijn)

 

Tuinmuur
Metselwerk 
Waarneembaar: Geheel

4 - Matig

Gebrek Beschadiging, lichte scheurvorming  

Locatie: Voorzijde woning

Opmerk.: OP een aantal plaatsen is geconstateerd dat stenen van het tuinmuurtje los liggen of zijn
verdwenen.

Maatregel Vervangen metselwerk

 € 805 (op termijn)
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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).

 

Vloer buiten, afwerking
Tegelwerk 
Waarneembaar: Geheel

3 - Redelijk

Gebrek Beschadiging, lichte scheurvorming

Locatie: Achterzijde woning

Opmerk.: op een aantal plekken liggen de tegels scheef of los.

Maatregel Vervangen vloerafwerking, tegelwerk

 € 2.497 (op termijn)

 

Verdiepingen  

Kelder
Beton 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Doorslaand, optrekkend vocht  

Locatie: Kelder
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Opmerk.: In de kelder zijn oude vochtplekken geconstateerd. Deze waren op het moment van inspectie
droog. Gezien de aftekening op de muur is en niet een jaarlijks terugkerend probleem.

Algemeen Vloeren worden visueel beoordeeld op doorbuiging en stabiliteit. Soms is een dergelijke
beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan
de bovenzijde afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking
zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren.

 

Begane grond vloer
Algemeen 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Gebrek Veroudering door normale slijtage/gebruik  

Locatie: Keuken

Opmerk.: Het keukenblok vertoon normale slijtage door veroudering. Onder de koelkast is het houtwerk
opgezwollen door een oude lekkage. 
Hoewel de keuken verouderd is, is de keuken nog wel functioneel.

Gebrek Beschadiging, lichte scheurvorming  

Locatie: Garage

Opmerk.: De garagevloer heeft lichte scheurvorming door zetting. Echter is dit naar verwachting gezien de
leeftijd van de garage. 
De scheuren zijn van dermate afmeting dat er geen verwachtingen zijn dat er onderliggende
problemen de oorzaak zijn.

Gebrek Doorslaand, optrekkend vocht  
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Locatie: Tussenruimte

Opmerk.: In de opbergkast zijn oude vochtplekken geconstateerd. Deze waren op het moment van inspectie
droog. Gezien de aftekening op de muur is en niet een jaarlijks terugkerend probleem.

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Woonkamer

Gebrek Niet aanwezig  

Locatie: Entree

Opmerk.: Bij de trap naar boven is geen leuning aan 1 zijde. Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze er ook
nooit gezeten.
I.v.m. veiligheid is het raadzaam voor de nieuwe bewoners dit op eigen gebruik te beoordelen.
(Dit betreft een algemene constatering.)

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Keuken

Opmerk.: Met uitzondering van de keukenblok.
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Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Kantoorruimte

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Badkamer beganegrond

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Toilet beganegrond

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Entree

Algemeen Vloeren worden visueel beoordeeld op doorbuiging en stabiliteit. Soms is een dergelijke
beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan
de bovenzijde afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking
zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren.
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Begane grond vloer
Steenachtige vloer 
Waarneembaar: Deels

2 - Goed

Gebrek Veroudering, economisch afgeschreven  

Locatie: Beganegrond woning

Opmerk.: Hoewel de vloer verouderd is doet dit niet af aan het gebruiksgemak.

Maatregel Vervangen vloer, steenachtig

 € 7.790 (verbetering)

Algemeen Vloeren worden visueel beoordeeld op doorbuiging en stabiliteit. Soms is een dergelijke
beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de vloer aan
de bovenzijde afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een plafondafwerking
zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren.

 

1ste verdiepingsvloer
Algemeen 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Mogelijk asbesthoudend materiaal  

Locatie: Verdieping

Opmerk.: Op de verdieping zijn een aantal asbest verdachte vensterbanken aangetroffen.

Een asbest inventarisatie kan hier meer duidelijkheid over geven.

Er zit geen verplichting op het verwijderen van asbesthoudend versterbanken. Het is echter niet
toegestaan asbesthoudend materiaal te bewerken of te verwijderen.

Gebrek Geen gebreken waargenomen  
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Locatie: Badkamer verdieping

Opmerk.: Het badkamer vertoon normale slijtage door veroudering. 
Hoewel de badkamer verouderd is, is de badkamer nog wel functioneel.

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Slaapkamer 2

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Slaapkamer 3

Gebrek Geen gebreken waargenomen  

Locatie: Slaapkamer 4

Maatregel Verwijderen mogelijk asbest

Algemeen (Verdiepings)vloeren worden visueel beoordeeld op doorbuiging en stabiliteit. Soms is een
dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de
vloer aan de bovenzijde afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een
plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren.
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Zolder
Algemeen 
Waarneembaar: Geheel

2 - Goed

Gebrek Mogelijk asbesthoudend materiaal  

Locatie: Zolder

Opmerk.: Op de zolder is een asbestverdacht dakbeschot aangetroffen.

Een asbest inventarisatie kan hier meer duidelijkheid over geven.

Er zit geen verplichting op het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot. Het is echter niet
toegestaan asbesthoudend materiaal te bewerken of te verwijderen.

Maatregel Verwijderen mogelijk asbest

Algemeen (Verdiepings)vloeren worden visueel beoordeeld op doorbuiging en stabiliteit. Soms is een
dergelijke beoordeling onvoldoende mogelijk door afwerking aan boven- en onderzijde. Indien de
vloer aan de bovenzijde afgewerkt is met een vloerbedekking en de onderzijde met een
plafondafwerking zal het niet mogelijk zijn een gedetailleerde inspectie uit te voeren.
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Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie
Inleiding

Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie
moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport
worden opgemaakt. Indien het rapport wordt
opgemaakt door de gemeente of door de ‘vereniging
eigen huis’ gelden ten aanzien van het bouwkundig
rapport geen vormvoorschriften. In alle overige
gevallen dient het rapport te worden opgemaakt
overeenkomstig bijgevoegd Model-Bouwkundig
Rapport Nationale Hypotheek Garantie.

Het staat bouwkundige bedrijven uiteraard vrij een
eigen (mogelijk uitgebreider) bouwkundig rapport aan
de klant te overleggen. In dat geval dienen de voor
de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van
belang zijnde gegevens te worden samengevat in het
Model-Bouwkundig Rapport.

Toetsingskader voor de keuring

In het rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke
bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze
bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd,
omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar
kunnen zijn. Aan de hand van de checklist wordt per
bouwdeel aangegeven op welke kosten gerekend
moet worden om de gebreken op te heffen. Grote
kostenposten die zich in andere bouwdelen voordoen,
moeten worden verantwoord onder ‘diversen’,
evenals gebreken aan niet nader benoemde
bouwdelen die van invloed zijn op veiligheid,
gezondheid en gebruik. Het toetsingskader voor de
keuring is vastgelegd in het programma van eisen en
aanbevelingen op bladzijde 3 en 4 van het Model-
Bouwkundig Rapport. Bij de inspectie worden alleen
de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze
manier is het niet mogelijk om een oordeel te geven
over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc.. Als de
inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig
vindt, dan dient dat in het rapport te worden vermeld
(opmerkingen).

Kostenindicaties

De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op:
direct noodzakelijke kosten: kosten van het
direct noodzakelijke herstel van gebreken;
kosten op termijn: kosten van toekomstig;
onderhoud (naar keus binnen 5, 10 of 15
jaar) op basis van een bij het rapport te
voegen onderhoudsplan;
kosten voor verbetering: kosten van
verbetering op basis van een bij het rapport
te voegen verbeterplan danwel een offerte
ter zake.

De kostenindicaties worden:
afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op
termijn noodzakelijk; verbetering);
gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-
hetzelf- werkzaamheden);
vermeld inclusief BTW;
indien mogelijk en economisch verantwoord,
geraamd op basis van herstel en niet op
basis van complete vervanging;
vastgesteld ervan uitgaande dat de
aannemer achter elkaar kan doorwerken.

De kosten van stut-, sloop-, en steigerwerk en de
kosten van vervolgschade worden niet in de
kostenindicaties opgenomen.

Fiscale aspecten

Indien de keuring is uitgevoerd om te voldoen aan de
voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek
Garantie en de hypothecaire lening is verstrekt met
Nationale Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van
deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van
de Nationale Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.
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BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK
GARANTIE

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
AANVRAGER
Naam       Fam. Janssen         
Adres  Oude weg 1
Plaats     6088AA Roggel 
Telefoon     077-2340369
Email      janjanssen@e-mail.com

000091

 

WONING
Adres Kerkstraat 1
Plaats 6088AA Roggel
Woningtype Woonhuis/Vrijstaand
Bouwjaar 1963 (indicatie)

KEURINGSINSTANTIE
Bedrijf
Adres Dorpsstraat  8 
Plaats 6088  Roggel BN 
Telefoon 077-2340369 / 0683773325
Inspecteur D. Smeets
KvK nummer
KvK branche

VERANTWOORDING
Datum inspectie donderdag 1 juni 2019
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

 BV
75048736
DANO  VastgoedBeheer

DANO  VastgoedBeheer

D. Smeets
(handtekening inspecteur)

Opmerkingen inspecteur met betrekking tot NHG keuring

Expliciet uitgesloten van keuring (en dientengevolge van aansprakelijkheden) zijn alle objecten niet zijnde het
omschreven object alsmede alle opstallen niet zijnde de woning.

Advies verbeteringskosten is geen dringend advies, echter kan de courantheid en het genot van de
woning verbeteren, de koper bepaalt zelf of hij / zij dit advies geheel dan wel ten dele op volgt c.q.
naast zich neerlegt.
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Kostenraming totale inspectie (verzamelstaat)
Onderhoudskosten (betreft NHG)
 Direct Op termijn Totaal

Dak € 0 € 1.557 € 1.557

Gevel € 99 € 1.994 € 2.093

Terrein € 0 € 3.496 € 3.496

Verdiepingen € 0 € 0 € 0

Totaal woning € 99 € 7.046 € 7.145

Verbeteringskosten (geen NHG)
 Verbetering Totaal

Dak  € 580

Dakraam / Staal /
Vervangen
dakraam (4-
pans), algemeen

€ 580  

Gevel  € 2.543

Deur; buiten /
Hang- en
sluitwerk /
Onderhoud hang-
en sluitwerk

€ 182  

Deur; buiten /
Hang- en
sluitwerk /
Vervangen hang-
en sluitwerk,
deuren

€ 1.373  

Gevelwand;
constructief /
Metselwerk /
Dichtzetten
scheuren

€ 266  

Raam;
beweegbaar
buiten /
Algemeen /
Vervangen hang-
en sluitwerk,
ramen

€ 722  

Verdiepingen  € 7.790
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Begane grond
vloer /
Steenachtige
vloer / Vervangen
vloer, steenachtig

€ 7.790  

Zolder /
Algemeen /
Verwijderen
mogelijk asbest

€ 0  

Totale

verbeteringskosten

 € 10.913
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Keuringsresultaten bouwdelen & onderhoudskosten
(betreft NHG)
Dit overzicht is exclusief verbeteringskosten

Dak

Code NHG
Bouwdeel / specificatie
Gebrek / locatie Actie K.V. Direct Op termijn

A.3.1 Lichtkoepel /lichtstraat / Lichtkoepel kunststof
Droge sporen van vocht waargenomen / Garage

vervangen 100% € 0 € 1.557

Totaal Dak € 0 € 1.557

 

Gevel

Code NHG
Bouwdeel / specificatie
Gebrek / locatie Actie K.V. Direct Op termijn

B.1.2 Gevelwand; constructief / Metselwerk
Beschadiging, lichte scheurvorming / Buitengevel
Erosie, verwering voegen / Schoorsteen

vervangen
vervangen

100%
100%

€ 0
€ 0

€ 339
€ 303

A.6 Hemelwaterafvoer / Algemeen
Beschadiging, lichte scheurvorming / Woning

vervangen 100% € 0 € 929

B.2.2 Kozijn; buiten / Hout schilderwerk buiten
Verpoederen, krijten, onvoldoende dekking / Gehele woning

herstellen 100% € 0 € 424

A.6 Kozijn; buiten / Raamdorpel
Uitgespoeld voegwerk / Achterzijde Woning

vervangen 100% € 99 € 0

Totaal Gevel € 99 € 1.994

 

Terrein

Code NHG
Bouwdeel / specificatie
Gebrek / locatie Actie K.V. Direct Op termijn

A.6 Terrein inrichting / Tuinmuur gemetseld
Veroudering door normale slijtage/gebruik / Achterzijde woning

overig 100% € 0 € 194

A.0 Tuinmuur / Metselwerk
Beschadiging, lichte scheurvorming / Voorzijde woning

vervangen 100% € 0 € 805

A.6 Vloer buiten, afwerking / Tegelwerk
Beschadiging, lichte scheurvorming / Achgterzijde woning

vervangen 100% € 0 € 2.497

Totaal Terrein € 0 € 3.496

 

Toelichting
Code het nummer verwijst naar het bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen.
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Actie S = slopen; H = herstellen; V = vervangen; N = aanbrengen; O = overig (toelichten).

Locatie en
omschrijving
gebrek

De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek.

k.v.(%) Kosten verdeling bij gestapelde bouw; 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.
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Programma van eisen en aanbevelingen
CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT

A.0 FUNDERING
Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de
oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport
van de deskundige worden uitgevoerd.

§ 2.1.2 + § 2.2.2

A.1 KRUIPRUIMTE
Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte
ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij
grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende
luchtcirculatie mogelijk zijn (let op puinstort).

§ 3.10.2

A.2 PORTIEK/GALERIJ
Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen.
Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig
bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen.
In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op
roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en
kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en
traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten. Ontbrekende
leuningen opnieuw aanbrengen.
Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen.

 

A.3 DAK
Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen,
dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van
onderdelen.

§ 3.5.2

 Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en
onderslagen opheffen door herstel of vervanging van onderdelen.

§ 3.5.2

A.3.1 DAKBEDEKKING
Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende
dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingels
opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen.
Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of vervangen.
Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen
(bedekking zo nodig geheel vervangen).
Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen.
Gebreken aan goten en randafwerking opheffen.

§ 3.5.2

A.3.2 SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS § 3.5.2

 Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. § 3.6.2

 Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de
potten.
De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en
impregneren.
Gebreken aan het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen.

§ 3.7.2

A.4 BRANDVEILIGHEID
Tempex verwijderen

 

A.5 ONGEDIERTE/ZWAM Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren
overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport.
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B.1.1 BETONWERK GEVELS
Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen.

§ 2.1.2 + § 2.2.2

B.1.2 METSELWERK/GEVELS § 3.5.2

B.1.2.1 Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen.  

B.1.2.2 Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en
herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen
vervangen.

 

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

B.1.3 METALEN CONSTRUCTIEDELEN
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

B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN
Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht
sluitende of klemmende ramen of deuren.

§ 3.5.2

 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

B.2.2 SCHILDERWERK BUITEN
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

B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN
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

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

 

B.5 VENTILATIE/VOCHT § 3.6.2

 Bij inpandige keukens, badkamers en wc’s dient voldoende ventilatie mogelijk te
zijn.

§ 3.7.2
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