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1. Beschrijving van het pand
Het vrijstaande kantoorgebouw aan de Louise de Colignystraat 11 bevindt zich in de
bebouwde kom van Doetinchem en is gelegen in de wijk De Pas. Het pand ligt op circa
500 meter vanaf het centrum van Doetinchem. De Pas is een overwegend
vooroorlogse woonwijk. De villabuurten aan het Pasplein en het Julianaplein zijn in de
jaren dertig ontwikkeld rondom de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming. De oorspronkelijke functie van het gebouw was
Rijksbelastingkantoor. In 2012 is het aangewezen als gemeentelijk monument.
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Kerngegevens
Straat
Bouwjaar
Status
Energielabel
BVO m2
VVO m2
Verhuurd m2
Perceelgrootte m2
WOZ-waarde peildatum 2018
Publiekrechtelijke bestemming

: Louise de Colignystraat 11
: 1947
: gemeentelijke monument
: vrijgesteld
: 2.239
: 1.807
: 774
: 2.087
: € 548.000
: maatschappelijk, met de aanduiding
kantoor

VVO in m²
Ca. 471 m²
Ca. 506 m²
Ca. 489 m²
Ca. 341 m²
Ca. 1.807 m²

Kelder Installatieruimten, opslag
Begane Grond Kantoor
1e verdieping Kantoor
2e verdieping Deels kantoor, deels opslag
Totaal:
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BVO in m²
568 m²
569 m²
551 m²
551 m²
2.239 m²

Verkooptekening
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2. Locatie
De stad Doetinchem ligt aan de Oude IJssel en is gelegen in de Achterhoek (provincie
Gelderland). Doetinchem is de centrumgemeente van de Achterhoek. De gemeente
Doetinchem telt ca. 60.000 inwoners en is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer
(trein en bus) en gelegen aan de A18. Doetinchem is al sinds de middelleeuwen een
belangrijke handels- en ontmoetingsplaats. Water en wegen komen samen in Doetinchem.
Doetinchem is een stad met een uniek, eigen karakter. De stad is te onderscheiden door een
uitgebreid aanbod op het gebied van horeca, cultuur en evenementen. Het is fijn vertoeven in
Doetinchem voor een gezellige en ontspannen avondje uit in theater, bioscoop of in een van
de vele culturele voorzieningen. Doetinchem biedt bewoners en bezoekers een aantrekkelijke
ruimtelijke verscheidenheid. Een aantrekkelijke groene leefomgeving, waterrijke stad met
omringende dorpen, bestaande uit zowel historische als eigentijds vormgegeven woonwijken.
Doetinchem, de hotspot van de Achterhoek!
• Voor onderwijs, sport en zorg. Doetinchem beschikt over een ruim en gevarieerd aanbod.
• Voor de natuur. Doetinchem kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden in de
•
•

•

•

omgeving.
Voor de weekmarkt. Doetinchem heeft de grootste weekmarkt in de regio.
Voor de horeca. Doetinchem heeft een bijzonder groot en breed horeca-aanbod.
Doetinchem kent 75 horecagelegenheden en de Grutstraat is het uitgaanscentrum voor de
regio.
Voor het brede culturele aanbod. Het Amphion theater is het grootste theater in de
omgeving en is in de laatste vier jaar twee keer uitgeroepen tot het beste theater van
Nederland.
Of om een van onze vele evenementen te bezoeken. Doetinchem staat bekend om haar
vele toonaangevende evenementen, zoals het Stadsfeest, Parkparade, Festival
Buitengewoon, City Beach, JazzVibes en het Korenfestival.
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Doetinchem is niet alleen een fijne plek om te recreëren maar ook om te wonen. Doetinchem
telt rond de 20.000 huishoudens en rond de 26.000 woningen. 60% van de woningvoorraad is
binnen het koopsegment. De basisvoorzieningen zoals een supermarkt, scholen,
sportvoorzieningen zijn verdeeld over de diverse wijken. De afgelopen jaren is er op diverse
locaties nieuwbouw gerealiseerd.
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3. Monumentale aspecten
Het bouwjaar, de opdrachtgever en de architect zijn niet met zekerheid bekend. De
architectuur refereert aan de traditionalistische bouwtrant van A. van der Steur, H.T. Zwiers en
G. Friedhoff. De laatste architect was een rijksbouwmeester van 1946 tot 1957.
Naar verluid is de bouw kort voor de oorlog begonnen en direct daarna voltooid. Vermoedelijk
is het gebouw omstreeks 1962 aan de linker zijde (zuiden) in opdracht van de
Rijksgebouwendienst uitgebreid met een eenlaags uitbouw in hout op een bakstenen plint.
Deze aanbouw is in 2019 gesloopt. Na het vertrek van de Belastingdienst namen de
gemeentelijke Sociale Dienst en het Stad- en Streekarchief hun intrek in het gebouw. Beide
organisaties hebben in 2010 het gebouw verlaten. Van 2010 tot heden is het voornamelijk in
gebruik als kantoorlocatie voor kleine bedrijfjes, waarvan een aantal met een
maatschappelijke achtergrond.

3.1 Opbouw
Het geheel onderkelderde gebouw heeft twee bouwlagen en een zolder met een T-vormig
grondplan. De korte vleugel van de T staat haaks op de straat en is iets hoger opgetrokken dan
de lange vleugel die evenwijdig aan de straat ligt. Het aldus samengestelde hoofdbouw heeft
aan de straatzijde twee uitbouwen: een entreepartij in de oksel van de twee vleugels en een
tweelaags risaliet met aankapping aan de rechterzijde. Aan de achterzijde bevinden zich een
fietshelling achterlangs de lange vleugel en een grote koekoek met zesruits ramen ter plaatse
van de korte vleugel. Het dak bestaat uit twee haaks kruisende zadeldaken met ongelijke
nokhoogten. De dakschilden hebben een betimmerd overstek, zijn gedekt met gesmoorde
Romaanse golfpannen en wateren af via v-vormige zinken mastgoten die zijn opgehangen aan
smeedijzeren haken.

3.2 Gevelbeeld
De bakstenen gevels zijn in Noors kettingverband gemetseld met platvolle voegen. Het vlakke
metselwerk is verlevendigd met een rollaag ter hoogte van de vensterdorpels op de begane
grond en rechte strekken met sluitstenen boven de vensteropeningen. De dorpels en
sluitstenen zijn uitgevoerd in kunststeen en gebouchardeerd in een lijnenpatroon met
wisselende richtingen.
De vensters zijn uitgevoerd in verschillende formaten en typen maar behoren allemaal tot
dezelfde ‘familie’: stalen meerruits ramen binnen houten kozijnen. Veelal kan het onderraam
draaien en het bovenraam kiepen. Het betreft overwegend tweedelige twaalfruits ramen, op
de verdieping afgewisseld met tweedelige zes- en negenruits ramen. Deze ramen hebben een
regelmatige ordening in vensterassen. Afwijkend is het horizontale bandvenster op de
verdieping van de voorgevel dat de langgerektheid van deze vleugel benadrukt, en de verticaal
georiënteerde ramen ter plaatse van het trappenhuis die de stijglijnen benadrukken.
De belangrijkste verbijzonderingen in het gevelbeeld bevinden zich bij de korte vleugel.
Allereerst valt de entreepartij op: een flinke luifel met flauw hellend koperen dak en decoratief
betimmerd plafond steunt op twee met hout omklede balusters die op gemetselde muren zijn
geplaatst. Onder de luifel leidt een lichte natuurstenen vloer naar een dubbele houten deur
met kijkvenstertjes. Schuin boven de entree is in de topgevel een groot terracotta reliëf van
het Nederlandse wapen aangebracht, alsmede een klein rond zolderlicht. Links om de hoek
vallen de drie gemetselde dakkapellen op die de gootlijst onderbreken, elk voorzien van een
smal drieruits raam en een pannen aankapping.
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3.3 Interieur
De ruimtelijke indeling van het kantoorpand is op hoofdlijnen als volgt. Op het snijvlak van de
korte en lange vleugel liggen de entree en het trappenhuis. Deze ruimtes ontsluiten de
vertrekken in de korte vleugel en - via een middengang - de vertrekken in de lange vleugel. In
de kelder loopt de gang vanuit het centrale trappenhuis langs de achtergevel. Een
afzonderlijke trap links achter in het gebouw leidt naar de kluis (‘De Haas Brandkastenfabriek
Apeldoorn’). De zolder boven de korte vleugel is gemoderniseerd en in gebruik genomen als
kantoor. De ongedeelde zolder boven de lange vleugel heeft een beschoten kap met
nokstijlspanten. Het interieur van het pand is gemoderniseerd, gecompartimenteerd en later
voorzien van een lift. Het meest waardevolle interieuronderdeel is het centrale en lichte
trappenhuis. De ruime bordestrap heeft een licht gekleurde, kunststenen vloer en treden, een
metalen leuning, houten handlijst en metalen trappaal met dito knop.

3.4 Stedenbouwkundige waarde
Het kantoorpand maakt onderdeel uit van een statige jaren dertig wijk, die in hoofdzaak
gekenmerkt wordt door een groene pleinenreeks met omringende (half)vrijstaande woningen.
Het kantoor staat in een parallelle woonstraat, waarbij de stilistische uitstraling aansluit bij de
omringende bebouwing en de grotere architectonische verschijningsvorm binnen het
straatbeeld wordt getemperd door de terug liggende situering en de samengestelde
bouwmassa.

3.5 Gemeentelijk monument
In 2012 is het pand aangewezen als gemeentelijk monument. De monumentale status zit op de
gehele buitenkant, het centraal trappenhuis en de kluis. Deze beschermenswaardige
onderdelen dienen intact te blijven. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de
redengevende omschrijving van Meijel-adviseurs d.d. 4 juni 2010 en het advies van de
Commissie Cultuurhistorie Doetinchem d.d. 7 september 2010.
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4. Plattegronden
4.1 Kelder
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4.2 Begane grond
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4.3 1e Verdieping
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4.4 2e Verdieping
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5. Bestemmingsplan
5.1 Bestemming/gebruik
Er gelden een aantal bestemmingsplannen op de locatie:
1. De Pas 2010 (onherroepelijk)
2. De Pas 2010 – herstel regeling bestaande maten (onherroepelijk)
3. Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd – 2018
4. Parapluherziening Parkeren – 2018
5. Doetinchem Oost – 2018 (voorontwerp) – is nog niet van kracht
Toelichting bij 1. De Pas 2010 (onherroepelijk)
De huidige bestemming is Maatschappelijk met de functieaanduiding kantoor. In het
bestemmingsplan De Pas- 2010 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de
Maatschappelijke bestemming te wijzigen naar de bestemming Wonen en Tuin.
De voorwaarden voor deze wijziging zijn dat:
a. er maximaal 17 wooneenheden gerealiseerd mogen worden;
b. de weergegeven goothoogte ten behoeve van de gestapelde woningen wordt
overgenomen;
c. de goothoogte van de vrijstaande woning maximaal 6 meter mag bedragen;
d. de nokhoogte van de vrijstaande woning maximaal 10 meter mag bedragen;
e. het bebouwingspercentage niet meer dan 80 % mag bedragen;
f. de bestemmingsomschrijving en bouw- en de gebruiksregels van de bestemming 'Wonen'
en/of de bestemming 'Tuin' van overeenkomstige toepassing zijn;
g. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig
worden aangetast;
h. de ruimtelijke uitwerking van de wijziging aanvaardbaar is;
i. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan gewaarborgd is.
Toelichting bij 4. Parapluherziening Parkeren – 2018
Een belangrijk onderdeel dat bij bovenstaande wijziging van het gebruik o.a. moet worden
onderbouwd is het parkeren op eigen terrein conform de Nota Parkeernormen Auto en Fiets
Gemeente Doetinchem 2017.
Toelichting bij 5. Doetinchem Oost – 2018 (voorontwerp) – is nog niet van kracht
Met het voorontwerp bestemmingsplan Doetinchem Oost-2018 gaat het aandeel ‘kantoor’
beperkt worden tot maximaal 500 m2. Zelfstandige kantoren met een legaal groter bruto
vloeroppervlakte dan 500 m2 kunnen blijven bestaan volgens de ‘bestaande matenregeling’.
Dit betekent voor de Louise de Colignystraat 11 dat het oppervlakte aan kantoren maatgevend
is, dat in gebruik is/vergund is op het moment dat het ontwerp bestemmingsplan Doetinchem
Oost-2019 gepubliceerd wordt (voorzien voor het najaar 2020).
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6. Verkoopproces
Het verkoopproces wordt begeleid door Buha bv. Gegadigden worden uitgenodigd om voor
16 januari 2020 16.00 uur een aanbod te doen tot koop van de locatie Louise de Colignystraat
11 te Doetinchem. Het aanbod hoeft niet onvoorwaardelijk te zijn. Derhalve kunnen ook
voorbehouden opgenomen worden. Een bod dient onderbouwd te worden middels een
globale planomschrijving binnen de gestelde kaders (op 1 A4) en waar gewenst met schetsen
onderbouwd. Het aanbod dient middels het biedingsformulier ingediend te worden.

6.1 Verkoopvoorwaarden
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Het (voorgenomen) gebruik moet passen binnen de geldende bestemming of binnen
de wijzigingsmogelijkheden benoemd in hoofdstuk 5.
Vanwege de status ‘gemeentelijk monument’ mag het pand niet gesloopt worden.
Vanwege de status ‘gemeentelijk monument’ zal de koper zorg dragen voor het in
oorspronkelijk staat terugbrengen van de linker zijgevel. Dit betekent dat er originele
stalen kozijnen met taatsramen teruggeplaatst moeten worden. Dit is eventueel
realiseerbaar door de stalen kozijnen met taatsramen van de achterzijde te
verplaatsen naar de zijgevel.
Het prijsaanbod dient gestand te worden gedaan tot datum na besluitvorming B&W.
Kosten en belastingen in verband met de koop en eigendomsoverdracht zijn voor
rekening van de partij die een bieding doet.
De biedingen zullen in overweging worden genomen mits gebruik is gemaakt van het
biedingsformulier en deze samen met het formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties
(Bijlage V) voor 16 januari 2020 16.00 uur is ingediend. Hierbij zal gekozen worden
voor de bieding met een plan wat het beste scoort binnen de vastgestelde
beoordelingscriteria van de gemeente Doetinchem.
Indien de gemeente besluit tot verkoop van het pand aan 1 van de partijen die een
bieding heeft gedaan, ontvangen zij hierover een bericht van een voornemen tot
verkoop.
De bieding met het plan wat het beste scoort binnen de vastgestelde
beoordelingscriteria van de gemeente Doetinchem en dat het voor de Bibob-toets
ingevulde formulier (bijlage V) geen aanleiding geeft tot nader onderzoek zal ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Indien er naar oordeel van de gemeente géén marktconforme biedingen worden
uitgebracht heeft de gemeente Doetinchem het recht om de biedingen af te wijzen.
De gemeente is vrij het pand niet te verkopen of met een ander dan de partijen die
een bieding hebben gedaan in onderhandeling te gaan zonder dat dit tot enige vorm
van aansprakelijkheid leidt.
De gemeente kan besluiten de in de verkoopbrochure genoemde termijnen te
verlengen of te verkorten.
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6.2 Beoordeling bieding
De aanbieding voor het pand zal worden beoordeeld op de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieding prijsaanbod
Welke bestemming en gebruik het pand krijgt
Aansluiting van het gebruik aan de behoefte en/of vraag binnen de gemeente
Doetinchem
Realiseringssnelheid – is het voorgenomen gebruik op korte of lange termijn
realiseerbaar?
Alternatieve aanwendbaarheid – is het voorgenomen gebruik ook makkelijk
realiseerbaar op een andere locatie in de gemeente?
Aantasting monumentale status
Impact van het gebruik in de buurt
Haalbare businesscase
Ingevulde vragenlijst Wet Bibob en Vastgoedtransacties.

De gemeente Doetinchem staat positief tegenover de volgende functies in het pand:
• Transformatie naar woningen
• Maatschappelijk gebruik
Omdat Doetinchem een hoog percentage leegstand heeft voor vastgoed met een “kantoor”
bestemming zal dit gebruik minder hoog gewaardeerd worden.
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7. Huurders
Verschillende huurders maken gebruik van het pand. De gemeente Doetinchem zal alle
bestaande huurcontracten per de eerst volgende opzegmogelijkheid opzeggen.
Huurcontract
Huurder 1
Huurder 2
Huurder 3
Huurder 4
Huurder 5
Huurder 6

BVO verhuurd
27
46
320
161
78
142

Vervaldatum contract
30-04-2020
31-03-2020
31-07-2020
30-06-2020
01-08-2021
31-03-2020

Gemiddelde huurprijs van de verhuurde ruimtes bedraagt € 68,- per m2. 38% van de verhuurde
bruto vloeroppervlakte is verhuurd aan instellingen/organisaties in het maatschappelijk
segment. De overige meters zijn verhuurd en in gebruik als kantoorruimte.
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8. Biedingsformulier
Alleen schriftelijke biedingen worden in behandeling genomen. Indien u een bod wilt
uitbrengen verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van dit biedingsformulier. Wij
verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te voorzien van uw handtekening
en samen met een ingevulde bijlage V Formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties en een
kopie van een geldig legitimatiebewijs en/of gewaarmerkt uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de prijsaanbieding rechtsgeldig is uitgebracht, aan
Buha Bv. te retourneren.
De door gemeente Doetinchem/Buha BV verkregen persoonsgegevens worden opgenomen in
een geautomatiseerd bestand. Gemeente zal deze gegevens alleen gebruiken in verband met
deze verkoop. De ondergetekenden verklaren toestemming te verlenen in de zin van artikel 7
van de Algemene Verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679, aan de (nog nader te
bepalen) notaris en aan gemeente/Buha BV, om al de informatie in te winnen, welke zij nuttig
of noodzakelijk achten met betrekking tot de in het verkoopproces genoemde
rechtshandelingen.
Persoonlijke gegevens
Ondergetekende(n):
De heer/mevrouw*
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

:
:
:
:
:

Planbeschrijving
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende is bereid de huurcontracten van de huidige huurders voort te zetten ja/nee*
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Verkoopvoorwaarden
Ondergetekende gaat akkoord met de volgende verkoopvoorwaarden:
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Het (voorgenomen) gebruik moet passen binnen de geldende bestemming of binnen
de wijzigingsmogelijkheden benoemd in hoofdstuk 5.
Vanwege de status ‘gemeentelijk monument’ mag het pand niet gesloopt worden.
Vanwege de status ‘gemeentelijk monument’ zal de koper zorg dragen voor het in
oorspronkelijk staat terugbrengen van de linker zijgevel. Dit betekent dat er originele
stalen kozijnen met taatsramen teruggeplaatst moeten worden. Dit is eventueel
realiseerbaar door de stalen kozijnen met taatsramen van de achterzijde te
verplaatsen naar de zijgevel.
Het prijsaanbod dient gestand te worden gedaan tot datum na besluitvorming B&W.
Kosten en belastingen in verband met de koop en eigendomsoverdracht zijn voor
rekening van de partij die een bieding doet.
De biedingen zullen in overweging worden genomen mits gebruik is gemaakt van het
biedingsformulier en deze samen met het formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties
(Bijlage V) voor 16 januari 2020 16.00 uur is ingediend. Hierbij zal gekozen worden
voor de bieding met een plan wat het beste scoort binnen de vastgestelde
beoordelingscriteria van de gemeente Doetinchem.
Indien de gemeente besluit tot verkoop van het pand aan 1 van de partijen die een
bieding heeft gedaan, ontvangen zij hierover een bericht van een voornemen tot
verkoop.
De bieding met het plan wat het beste scoort binnen de vastgestelde
beoordelingscriteria van de gemeente Doetinchem en dat het voor de Bibob-toets
ingevulde formulier (bijlage V) geen aanleiding geeft tot nader onderzoek zal ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Indien er naar oordeel van de gemeente géén marktconforme biedingen worden
uitgebracht heeft de gemeente Doetinchem het recht om de biedingen af te wijzen.
De gemeente is vrij het pand niet te verkopen of met een ander dan de partijen die
een bieding hebben gedaan in onderhandeling te gaan zonder dat dit tot enige vorm
van aansprakelijkheid leidt.
De gemeente kan besluiten de in de verkoopbrochure genoemde termijnen te
verlengen of te verkorten.
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Ondergetekende brengt het hierna genoemde bod uit op het pand:
Adres
Bod
Zegge (bedrag in tekst)

:
:
:

Onder de navolgende voorbehouden**
geen
het niet verkrijgen van een hypothecaire geldlening
voorkeursdatum eigendomsoverdracht
eventuele andere voorbehouden;
……………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________
o
o
o
o

Getekend voor akkoord,
Plaats:

datum:

* doorhalen wat niet van toepassing is
** aankruisen wat van toepassing is
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9. Foto’s

22

23

Bijlage I - Asbestinventarisatierapport 16 mei 2019
Bijlage II - Rapport bouwkundige staat 1 februari 2018
Bijlage III - Inspectie technische installatie 28 december 2018
Bijlage IV – Meetrapport 6 november 2019
Bijlage V – Formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties
Bijlage VI – Redengevende omschrijving

24

Projectnummer:

052.18

Adres:

Louise de Colignystraat 11

Postcode en woonplaats: 7001 GD Doetinchem
Opdrachtgever:

Buha BV

Rapportdatum:

10-05-2019 aangepast 16-05-2019

(LAVS) projectnummer:

LAVS-ASBEST-0345114

Onderzoeksgebied:

kantoorpand

1

GCB ASBESTONDERZOEK en ADVIES B.V.

Titelblad

Projectnummer 052.18

Reikwijdte asbestinventarisatie

Locatie

Gehele bouwwerk

Louise de Colignystraat 11

Gehele object
Gedeelte bouwwerk
Gedeelte object
Gehele bouwwerk, inclusief gebied rondom bouwwerk
Gehele object, inclusief gebied rondom object
Uitsluitend gebied rondom bouwwerk
Uitsluitend gebied rondom object

7001 GD Doetinchem
Kantoorgebouw

Datum veldwerk:

30-01-2018 en 23-03-2019

Uit naam van

Datum autorisatie:

16-05-2019

N.v.t.

Datum geldig tot:

16-05-2022

Onderzoeker(s)

Opdrachtgever

DIA:
Ascert code:

G.C. Broekman
04E-170118-140392

Buha BV
Havenstraat 80

Tech. Verantwoordelijke:
Ascert code:

G.C. Broekman
04E-170118-140392

7005 AG Doetinchem

Onderzoeksgebied

Contactpersoon

kantoorpand

P. Nijman
0314-377203

Inventarisatiebureau

p.nijman@buha.nl

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.
Schonenvaardersstraat 9
7418 CC Deventer
Telefoon: 0570 572272
Info@GCBasbestadvies.nl
Ascert-n r: 07-D070072
www.gcbasbestadvies.nl

Geschiktheid asbestinventarisatie:
Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
Geschikt voor volledige renovatie of totaal sloop

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.
Deventer 16-05-2019
G.C.Broekman
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7.2 Aandachtspunt(en) opdrachtgever/eigenaar
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A
B
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Alle rechten voorbehouden.
Door de opdrachtgever naderhand aangebrachte wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.
tenzij deze wijzigingen door GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. zijn gevalideerd. Niets uit dit rapport, behoudens voor opdrachtgever eigen
intern gebruik, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de auteur.
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1. Inleiding
In opdracht van Buha BV te Doetinchem is door GCB Asbestonderzoek en Advies op 30-01-2018 en 23-03-2019 een
asbestinventarisatie uitgevoerd. Het betreft een inventarisatie van het kantoorpand aan de Louise de Colignystraat 11 te
Doetinchem.
De locatie is weergegeven op het voorblad en de bijlagen (overzichtsfoto’s).
Het onderzoek is uitgevoerd conform Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 (werkveld
specifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie).
De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder
Asbest (DIA) aan de hand van visueel direct waarneembare (verdachte) asbest materialen.
De technische verantwoordelijke van GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. verzorgt de eindbeoordeling en autorisatie van deze
rapportage.
Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om uiteenlopende
Redenen asbestverdachte materialen niet worden waargenomen. Tijdens de sloop/renovatie/verbouwing
Dient men dan ook alert te blijven op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
GCB Asbestonderzoek en Advies te Deventer aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade
voor opdrachtgever of derden door niet waargenomen asbestverdachte materialen, tenzij er sprake is van
bewijsbaar grove schuld of nalatigheid, bijvoorbeeld door opzet, één en ander vermeld in de leveringsvoorwaarden DNR 2011
van GCB Asbestonderzoek en Advies te Deventer.

1.1 Revisiestatus
Het geldige rapport is degene met de meest recente datum en het hoogste versienummer. Eerdere versies komen met de
komst van een nieuw versienummer te vervallen:

Versie

Autorisatie

Wijzing(en)

1e

10-02-2018

Geen, eerste uitgave

2e

25-03-2019

Aanvullend onderzoek

3e

30-04-2019

Geschiktheid rapportage aangepast

4e

10-05-2019

Tekstuele aanpassing bij paragraaf 2.2

5e

16-05-2019

Hoeveelheden Bron A01 en A03 aangepast in bronblad en SMA-rt
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2. Samenvatting
Bij sloop- en renovatieactiviteiten adviseren wij altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Ingeval van twijfel over de
samenstelling van een materiaal is het verzoek om met ons zo spoedig als mogelijk contact op te nemen.

2.1 Nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie
Tijdens de inventarisatie is het kantoorpand geheel onderzocht.

2.2 Nadere specificatie van de geschiktheid van het asbestinventarisatierapport
Dit rapport is geschikt voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal wat in deze rapportage is opgenomen. Na
sanering van het asbesthoudende materiaal wat in deze rapportage is opgenomen, is het noodgebouw geschikt voor volledige
renovatie of totaal sloop. In het hoofdgebouw heeft alleen een visuele inspectie plaatsgevonden en dit gedeelte is dus niet
geschikt voor volledige renovatie of totaal sloop. Mochten hier (sloop) werkzaamheden gaan plaatsvinden dan dient er een
aanvullend destructief onderzoek plaats te vinden.

2.3 Bemonsterde locaties met asbesthoudende materialen
In deze asbestinventarisatie zijn monsters genomen van asbestverdachte materialen op de onderzochte locaties.
De monsters zijn onderzocht door geaccrediteerd laboratorium, conform NEN 5896 of ISO 14966 op aanwezigheid van asbest
of aan de hand van naslagwerk bepaald (o.a. Intechnium handboek).
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de asbesthoudende materialen vermeld. De aangegeven hoeveelheden zijn bij
benadering vastgesteld. Exacte hoeveelheden kunnen afwijken van deze benadering:

Broncode

Plaats

Toepassing

Hoeveelheid

A01

Noodgebouw

Sandwichpaneel

A02

CV ruimte kelder

Pakkingen

A03

Noodgebouw

Wandbeplating

Risicoklasse

55 m²

2

33 stuks

1 of 2A

55 m²

2

Er (is) zijn geen bronnummer(s) die afwijken aan de hand van de bepaling risicoklasse en verwijdermethode SMA-rt:
Broncode

Reden van afwijking

Bepaald door

-

-

-

2.4 Ontoegankelijke plaatsen
Gedeelte bouwwerk/object/installatie/werkgebied

Reden

-

Te verwachten asbestbron(nen)
-

-
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3. Omschrijving van de opdracht
Opdrachtomschrijving:

Asbestinventarisatie van Louise de Colignystraat 11, 7001 GD te Doetinchem

Onderzocht(e)
bouwwerk(en)/object(en)

Identificatie: kantoorpand
Adres: Louise de Colignystraat 11, Doetinchem

Door opdrachtgever ter
beschikking
gestelde
documenten:
Voorafgaande
inventarisatierapporten:

Datum: 30-01-2018 en 23-03-2019

Tekening
Bureau:

Ascert-code:

Projectnr.:

Datum:

Adviseur
(Deskundig
Inventariseerder Asbest):

G.C. Broekman

Ascert-code: 04E-170118-140392

Medewerkers:

N.v.t.

Datum van uitvoering:

30-01-2018 en 23-03-2019

Datum interne autorisatie:

16-05-2019

Autorisatie door:

T. Broekman

Paraaf autorisatie:
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4.

Methoden

4.1 Opzet van het onderzoek
Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een vooronderzoek plaats op basis van de ter beschikking gestelde informatie als
tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen, interviews met (bv. met vroegere betrokkenen) in relatie tot het
bouwwerk/object/installatie technische eenheid.
De plaats van de monsterneming is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie
(vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijkerwijs asbest aanwezig zou kunnen zijn.
Ten behoeve van de inventarisatie worden:
- bestaande documenten bestudeerd;
- registraties gemaakt van interviews;
- een werkgebied bepaald t.b.v. eventueel latere verwijdering asbesthoudende materialen;
- verdachte materialen visueel geïnspecteerd;
- monsters genomen van verdachte materialen en deze luchtdicht verpakken;
- monsters laten analyseren ter vaststelling of deze al dan niet asbesthoudend zijn;
- registreren van plaatsen waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
- asbesthoudende materialen ingedeeld in een risicoklasse.
Alle verdachte materialen worden bemonsterd.

4.2 Bemonstering
De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de bemonstering wordt het breuk-/snijvlak
ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter
bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan geschieden met behulp van:
 pincet

 schaar

 punttang

 mes

 priem

 kniptang

 tape

 combinatietang

De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal.
De keuze van de toegepaste persoonlijke beschermingsmiddelen is afhankelijk van de hechtgebondenheid van de te
bemonsteren materialen. De indeling is als volgt:
PBM:
persoonlijke beschermingsmiddelen bij vermoedelijk asbesthoudende materialen (1/2 gelaatsmasker, weggooi-overall,
handschoenen) en geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte.

4.3 Laboratoriumwerkzaamheden
De geselecteerde monsters worden op de volgende asbestmineralen onderzocht:
 Chrysotiel (wit asbest, serpentijn)

 Actinoliet (groen asbest, amfibool)

 Amosiet (bruin asbest, amfibool)

 Anthofyliet (geel asbest, amfibool)

 Crocidoliet (blauw asbest, amfibool)

 Tremoliet (grijs asbest, amfibool)

4.4 Monstercodering
Ten tijde van de bemonstering krijgen alle monsters de codering MA, beginnend bij 01 waarna de cijfers oplopen
(voorbeeld MA01, MA02,etc.).
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5. Resultaten
5.1 Vooronderzoek
De gegevens die wij voor dit voorbereidend onderzoek kunnen gebruiken variëren van mondelinge informatie van een
gebouwbeheerder tot het volledige bouwarchief. Bij aanvaarding van de opdracht is de opdrachtgever gevraagd deze
informatie beschikbaar te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, zo volledig mogelijk, de beschikbare
(historische) gebouwinformatie beschikbaar te stellen. Indien noodzakelijk heeft de DIA op locatie getracht aanvullende
informatie in zijn bezit te krijgen.
Door de opdrachtgever zijn de volgende documenten ter beschikking gesteld:
Beschikbaar gestelde documenten
01

Tekening

Een interview is gehouden met de (vroegere) betrokkenen in relatie tot het bouwwerk/object (zie bijlage C):
Opdrachtgever
Op basis van de ontvangen informatie zijn asbestverdachte materialen aanwezig op de volgende plaatsen:
Plaats

Toepassing

Bijzonderheden

Vaste vloeren

Zeil / Lijm

-

Koven schachten

Buis

-

5.2 Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 30-01-2018 en 23-03-2019. Er zijn 8 verdachte bronnen bemonsterd en
geanalyseerd.

5.3 Overzicht materiaalanalyse(n)
Van elk type / toepassing asbest(verdacht)materiaal is tenminste één representatief monster genomen en geanalyseerd door
een geaccrediteerde laboratorium conform NEN 5896 middels PLM (polarisatie lichtmicroscopie) en/of ISO 14966 (methode
NEN 2991) middels SEM (scanning elektronen microscopie):

Monster nr.

Analyse cert.

Materiaal

Analyseresultaat

MA01

STL.88405

Zeil

Niet aantoonbaar

MA02

STL.88405

Vlakke plaat

Chrysotiel 10-15%

MA03

STL.88405

Board

Niet aantoonbaar

MA04

STL.88405

Pakking

Amosiet 0,1-2%
Chrysotiel 30-60%

MA05

STL.88405

Stopverf

Niet aantoonbaar

MA06

STL.88405

Lijm

Niet aantoonbaar

MA07

STL.88405

Stopverf

Niet aantoonbaar

MA08

STL.88405

Isolatie

Niet aantoonbaar
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5.4 Overzicht overige analyse(n): luchtmonster(s) en/of kleef(stof)monster(s)
Wanneer er tijdens het asbestinventarisatie asbest(verdachte)toepassingen worden aangetroffen die kunnen leiden tot
blootstellingsrisico’s is de opdrachtgever ter stond geïnformeerd. Afhankelijk van de mate van beschadiging, soort asbest
en hechtgebondenheid wordt een aanvullend verontreinigingsonderzoek op het bestaande Type-A asbestinventarisatie
uitgevoerd en geanalyseerd door een geaccrediteerde laboratorium conform NEN 5896 middels PLM (polarisatie
lichtmicroscopie) en/of ISO 14966 (methode NEN 2991) middels SEM (scanning elektronen microscopie):

Monster nr.

Analyse cert.

Betreft

-

-

Luchtkwaliteit en/of
verontreiniging niet bepaald

Analysemethode

Analyseresultaat

-

-
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6.

Informatie met betrekking tot de asbestinventarisatie

6.1
Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering
Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen deze door het gecertificeerde
asbestinventarisatiebureau ingedeeld te worden in een risicoklasse. Deze indeling is gebaseerd op het Besluit van 7 juli 2006 tot
wijziging van het Arbo-besluit (implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006. Op basis van dit
besluit heeft het ministerie van SZW beleidsrichtlijnen opgesteld en is het instrument SMA-rt in gebruik genomen.
Per 5 juni 2014 is tevens het besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de
grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen, van kracht geworden (implementatie, d.d. 01 juli 2014).
Per 1 januari 2017 is artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden, waarmee de grenswaarde voor
amfibolen is verlaagd van 10.000 naar 2.000 asbestvezels/m3. Bovendien is de risicoklasse-indeling gewijzigd; in plaats van
risicoklassen 1,2 en 3 zijn er nu risicoklassen 1,2 en 2A. Deze wijzigingen zijn in SMA-rt verwerkt.
Per 1 maart 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van kracht. Deze regeling
omvat het "Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie".

Risicoklasse
1

2

2A

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken
Van toepassing als bij sanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en Amfibolen)
niet wordt overschreden. Dit geldt bij intacte, hechtgebonden materialen, die zonder verspanende en
zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingsbedrijf hoeft voor deze werkzaamheden niet
gecertificeerd te zijn.
Van toepassing als bij asbestsanering de grenswaarde van 2.000 asbestvezels/m³ (Chrysotiel en <
2.000 asbestvezels/m³ Amfibolen) wordt overschreden. Afhankelijk van de situatie kunnen de
asbesthoudende toepassingen in open lucht of containment met onderdruk verwijderd worden.
De adembescherming bestaat uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving.
Van toepassing als bij asbestsanering de vezelconcentratie meer bedraagt 2.000 asbestvezels/m³
(Amfibolen). Voor deze klasse geldt een verzwaard regime. Het betreft met name niet hechtgebonden
asbest zoals, spuitasbest, isolatie en zachtboard. Ook de eindbeoordeling is verzwaard (SEMmetingen). De asbesthoudende toepassingen dienen in de regel in containment met onderdruk
verwijderd te worden (uitzonderingen op deze regel zijn binnen de SMART-database mogelijk
gemaakt). De adembescherming bestaat afhankelijk van de vezelconcentratie uit een volgelaatsmasker
met onafhankelijke of afhankelijke lucht aandrijving (keuze door SMART bepaald).

6.2
Asbestinventarisatieplicht
De asbestinventarisatieplicht geldt bij:
het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten
waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt;
het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bouwwerken of objecten;
het opruimen van asbest of asbesthoudende materialen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.
Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in
risicoklasse 1, 2 of 2A). De resultaten worden opgenomen in het inventarisatierapport. De uitzonderingen op de
inventarisatieplicht en daarmee ook buiten het gecertificeerde asbestsaneringssregime betreffen:
bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;
asbestcement waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voor zover zij deel
uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet.
asbesthoudende rem- en frictiematerialen;
asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
het als geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;
asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;
asbesthoudende pakking uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van minder
dan 2250 KW;
wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms.
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6.3

Rapportage

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. aanvaardt haar opdrachten op basis van een inspanningsverplichting en niet op
basis van een resultaatsverplichting waarbij wij onze werkzaamheden verrichten volgens de wettelijke voorgeschreven
methoden. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventueel aan te treffen
toepassingen welke binnen de beperkingen van de gehanteerde onderzoeksmethoden niet zijn ontdekt.
Een oorzaak kan zijn dat het aantal beschikbare gebouwdocumenten vaak beperkt of onvolledig is. Hoe meer informatie
beschikbaar is hoe groter de kans dat de asbesttoepassing(en) kan worden ontdekt, weergegeven in bijlage C.
Het leveren van een kwaliteitsniveau dat is afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers is onze hoofddoelstelling.
De beoordeling van het door ons geleverde product door onze afnemers, in de vorm kritiek of voorstellen van verbetering
zijn voor ons dan ook een bruikbaar middel om onze kwaliteitsdoelstelling te kunnen bereiken. Elke vorm van
commentaar wordt binnen dit kader door ons dan ook zeer gewaardeerd.
Om uw commentaar direct aan ons kenbaar te kunnen maken kunt u gebruik maken van het evaluatieformulier
toegevoegd als bijlage J. Uiteraard zullen wij u informeren op welke wijze wij van uw opmerkingen gebruik hebben
kunnen maken.
De basis van deze rapportage wordt gevormd i.c.m. de plattegronden in bijlage A en bijlage E en F.
De bijlage I zijn wettelijk verplichte bijlagen die door de aannemer kunnen worden gehanteerd om de eventueel tijdens
de sloopwerkzaamheden geconstateerde afwijkingen te kunnen terug melden en die een duidelijk overzicht geven van
de verplichtingen die een opdrachtgever overeenkomstig de geldige wet- en regelgeving zelf heeft.
Met het veldonderzoek worden de onderzoek locaties systematisch onderzocht, deze inspectie vindt deels plaats
middels een checklist aan de hand waarvan tevens alle specifieke projectbeperkingen zullen worden bepaald.
Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het asbestinventarisatierapport ouder is dan drie jaar
(uiterlijk na 16-05-2022), dan dient het asbestinventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.
GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.
http://www.gcbasbestadvies.nl/
info@gcbasbestadvies.nl
Tel. 0570 572272

__________________________________________________________________________________________
Projectnummer: 052.18

versie 5

datum: 16-05-2019

GCB ASBESTONDERZOEK en ADVIES B.V.

11

GCB ASBESTONDERZOEK en ADVIES B.V.

7.Conclusies en aanbevelingen.
7.1 Aanbeveling(en)
In de bronbladen zijn volledige opsommingingen vermeld van alle geïnventariseerde asbesthoudende materialen, inclusief
gegevens, foto’s, SMA-rt risicoklasse en saneringsadviezen.
Er is wettelijk geen saneringsplicht. Gebruikers en/of derden (gebruikers van een bouwwerk) mogen niet blootgesteld worden
aan risicovolle asbest materialen en/of vezels.
Aan asbesthoudende materialen mogen geen werkzaamheden / bewerkingen (boren, zagen, breken e.d.) worden uitgevoerd
en/of derden mogen niet worden blootgesteld aan asbest.
De asbestbron(nen) die niet verwijderd worden dienen, in het kader van de zorgplicht, beheerst te worden middels een
beheersplan en eventueel bouwkundig- en/of duurzaam af te schermen.
Het kan voorkomen dat voor bepaalde specifieke saneringshandelingen en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden geen
gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de asbestvezelconcentraties in de lucht. In dat geval zal het gevalideerde
systeem SMA-rt de zwaarste risicoklasse aangeven of op basis van de reeds gevalideerde methoden een risicoklasse
aangeven. Daarom kan GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. validatiemetingen conform SC-548 uitvoeren om aan te
tonen of de gekozen saneringsmethode voor het desbetreffende project inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse.
Wij kunnen voor u kostenraming, saneringskosten opgeven en/of sanering begeleidingen. Hierin kunnen wij u adviseren.

7.2 Aandachtpunt(en) opdrachtgever / eigenaar:
-

-

De betrokken gebruikers en/of aannemers etc. informeren over de aanwezigheid van asbestbronnen.
Het is een wettelijke verplichting om bijv. installateurs, aannemers, gebruikers, onderhoudspersoneel etc. voorafgaande
aan de hen uit te voeren werkzaamheden, te wijzen op alle bevindingen van de asbestinventarisatie.
De opdrachtgever/eigenaar en/of beheerder(s) op basis van deze asbestinventarisatie op de hoogte te stellen van de
bevindingen van dit onderzoek en de asbestinventarisatie zodanig te archiveren dat het voorafgaand en tijdens renovatieen/of sloopwerkzaamheden als naslagwerk kan worden gebruikt.
Verplichtingen van de opdrachtgever is in bijlage I weergegeven.
Het evaluatieformulier ingeval van onvoorzien asbest is in bijlage J weergegeven.
Er is wel licht destructief onderzoek uitgevoerd;
Het onderzoeksgebied was tijdens het onderzoek wel in gebruik.
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7.3 Conclusie(s):
Dit asbestinventarisatierapport is volledig en geschikt voor aanvraag omgevingsvergunning / melding Bouwbesluit 2012.
Uit de resultaten is gebleken dat er geen spoedeisende asbestsanering(en) noodzakelijk is (zijn).
Bij sloop- en renovatieactiviteiten adviseren wij altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Als tijdens de sanering,
renovatie en/of sloop onvoorzien asbest(verdachte) toepassingen / materialen worden aangetroffen, dient dit ter stond gemeld
te worden en door de melder geregistreerd te worden middels het evaluatieformulier bijlage J. Ingeval van twijfel over de
samenstelling van een materiaal is het verzoek om met ons zo spoedig als mogelijk contact op te nemen.
Er is geen asbesthoudend materiaal aangetroffen dat buiten het toepassingsgebied/onderzoeksgebied valt.

Gedeelte bouwwerk/object/installatie/werkgebied

Reden

N.v.t

Te verwachten asbestbron(nen)
-

-

Asbestbron(nen) risicoklasse 1 te laten verwijderen op basis van Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4 en o.a. artikel
4.44.
Voorafgaand aan een renovatie en/of sloop van het gebouw moet(en) de asbestbron(nen) risicoklasse 2 en/of 2A verwijderd
worden door een SC-530 gecertificeerd bedrijf op basis van Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 4 en o.a. artikel 4.48
en/of 4.53a.
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Bijlage A: Plattegrond(en) en/of bouwtekening(en)
De opdrachtnemer die op basis van dit asbestinventarisatierapport de asbestbronnen verwijdert dient de aangegeven
hoeveelheden ter plaatse zelf te controleren. Dit asbestinventarisatierapport is geen bestek voor sloop, renovatie en /
of asbestverwijdering. De toegevoegde plattegronden zijn een schets en niet op schaal.
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GCB Asbestonderzoek en Advies
Project:
052.18
LEGENDA
Locatieaanduiding
Formaat schets
Onderzoeksgebied

Blad:
1

Datum:
8-2-2018

Situatieschets

A4

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen Kadaster)
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GCB Asbestonderzoek en Advies
Project:

MA06
Kelder

MA02/Bron A01

Kantoorpand

MA04/Bron A02

Blad:

052.18
2
LEGENDA
Asbesthoudend
Niet asbesthoudend
Onderzoeksgebied
Formaat schets

Datum:

Situatieschets

16-5-2019

A3

Begane grond

16,2 m¹

A03

A01

12 m¹

18 m¹

A03

A03

A03
A01

16,2 m¹

Ref.MA02/Bron A03

39 m¹
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GCB Asbestonderzoek en Advies
Project:

Verdieping

Zolder

Kantoorpand

Blad:

052.18
3
LEGENDA
Asbesthoudend
Niet asbesthoudend
Onderzoeksgebied
Formaat schets

Datum:

Situatieschets

8-2-2018

A3

MA03

MA08
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Bijlage B: Bronblad(en)
Projectnummer:

052.18

Project:

Louise de Colignystraat 11 te Doetinchem

Broncode:

A01

Toepassing:

Wandbeplating

Afvoermogelijkheid

Goed

Materiaal:

Sandwichpaneel

Bereikbaarheid:

Goed

Locatie:

Noodgebouw

Waarneembaarheid:

Goed

Hechtheid:

Hechtgebonden

Risicoklasse:

2

Hoeveelheid:

55 m²

Wijze verwijdering
(Bijlage E; SMA-rt):

Buitensanering SMA-rt

Bevestiging:

Geschroefd

Monsternummer:

MA02

Beschadigd

Niet

Analyseresultaat

Chrysotiel 10-15%

Verwering

Licht

Analysecertificaat

STL.88405

Foto toepassing

Opmerkingen
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Projectnummer:

052.18

Project:

Louise de Colignystraat 11 te Doetinchem

Broncode:

A02

Toepassing:

Pakking

Afvoermogelijkheid

Goed

Materiaal:

Afdichting

Bereikbaarheid:

Goed

Locatie:

Kelder

Waarneembaarheid:

Goed

Niet hechtgebonden

Risicoklasse:

1 of 2A

Hoeveelheid:

33 stuks

Wijze verwijdering
(Bijlage E; SMA-rt):

In zijn geheel SMA-rt of
Containment SMA-rt

Bevestiging:

Geklemd (afgeschermd)

Monsternummer:

MA04

Beschadigd

Niet

Analyseresultaat

Amosiet 0,1-2%
Chrysotiel 30-60%

Verwering

Niet

Analysecertificaat

STL.88405

Hechtheid:

Foto toepassing

Opmerkingen
Indien men de pakking verwijderd in geheel inclusief de flenzen kan dit in SMArt risicoklasse 1
SMArt is toegevoegd aan deze rapportage
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Projectnummer:

052.18

Project:

Louise de Colignystraat 11 te Doetinchem

Broncode:

A03

Toepassing:

Wandbeplating

Afvoermogelijkheid

Goed

Materiaal:

Vlakke plaat

Bereikbaarheid:

Goed

Locatie:

Noodgebouw

Waarneembaarheid:

Goed

Hechtheid:

Hechtgebonden

Risicoklasse:

2

Hoeveelheid:

55 m²

Wijze verwijdering
(Bijlage E; SMA-rt):

Containment SMA-rt

Bevestiging:

Geschroefd

Monsternummer:

Ref.MA02

Beschadigd

Niet

Analyseresultaat

Chrysotiel 10-15%

Verwering

Niet

Analysecertificaat

STL.88405

Foto toepassing

Opmerkingen
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Bijlage C: Beknopt verslag van alle inspanningen
De opdrachtgever is voorafgaand aan dit onderzoek verzocht om alle historische stukken (o.a. bestek, bestektekeningen,
plattegrond, saneringsgegevens, bouwkundige informatie etc.) te verstrekken welke beschikbaar zijn en mogelijkerwijs
verkrijgbaar zijn bij de eigenaar en/of gemeente(archief).

Beschikbaar gestelde documenten
01

Tekening

Relevant t.b.v.
onderzoek

Asbest(verdachte)
bronnen

Ja

Nee

T.b.v. dit onderzoek is de volgende mondelinge informatie verstrekt
Betreft

Resultaat interview

Opdrachtgever

Niet bekend met eventuele asbesthoudende bronnen.
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Bijlage D: Foto Overzicht

Kantoorpand onderzocht

Noodgebouw onderzocht

Binnenzijde noodgebouw

Vaste vloeren onderzocht

Monsternamelocatie MA01 (asbest niet
aantoonbaar)

Noodgebouw heeft sandwichpanelen
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Zolder onderzocht

Monsternamelocatie MA03 (asbest niet
aantoonbaar)

Monsternamelocatie MA08 (asbest niet
aantoonbaar)

Vaste vloeren

Monsternamelocatie MA05 (asbest niet
aantoonbaar)
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Monsternamelocatie MA06 (asbest niet
aantoonbaar)

Monsternamelocatie MA07 (asbest niet
aantoonbaar)
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Bijlage E: Analysecertificaten
Kwalitatieve analyse van asbest middels polarisatielichtmicroscopie (NEN 5896) of scannen elektronen microscopie (ISO
14966). De methode van analyse beschreven in deze normen dienen te worden gebruikt bij het bepalen van eventuele
asbestsoort(en) en bepaling van het asbestgehalte of verontreinigingsgraad van o.a. bouw- constructie en
isolatiematerialen.
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Stella projectnummer: STL.88405

Opdrachtgever

GCB Asbestonderzoek en Advies

Datum aanmelding

052.18

Datum rapportage

Schonenvaardersstraat 9, 7418CC Deventer

Datum analyse

Locatie monsterneming

Louise de colingnystraat 11 Doetinchem

Aantal monsters

Monsterneming door

Gerard Broekman

Referentie opdrachtgever

Materiaal conform NEN 5896

01-02-18

01-02-18 Versie 1
8

Aantal monsters: 8

RESULTATEN
Monster nummer - omschrijving

31-01-18

Analyse m.b.v. optische microscopie conform NEN 5896
Type

Asbest

Massa %

Binding

Stella ID

MA01 - Vloerafwerking

zeil

n.a.

< 0,1

n.v.t.

307174

MA02 - Gevelplaat

vlakke plaat

chrysotiel

10-15

H

307175

MA03 - Wandbeplating

board

n.a.

< 0,1

n.v.t.

307176

MA04 - Afdichting

pakking

amosiet
chrysotiel

0,1-2
30-60

NH

307177

MA05 - Afdichting

stopverf

n.a.

< 0,1

n.v.t.

307178

MA06 - Lijmlaag

lijm

n.a.

< 0,1

n.v.t.

307179

MA07 - Afdichting

stopverf

n.a.

< 0,1

n.v.t.

307180

MA08 - Isolatie

isolatie

n.a.

< 0,1

n.v.t.

307181

Toelichting:
NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal ook geen
concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan ‘Geen asbest aangetroffen’ en ‘niet aantoonbaar’. NEN5896 is conform
wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses.
Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Zeer veel vezels; + = Duidelijk vezels; +/− =
Sporen van vezels; − = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen.
H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar
Deze rapportage is automatisch gegenereerd.
Autorisatie: R.K. Klunder, hoofd laboratorium.
Disclaimer:
De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de
onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals
omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende
concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of
conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer.

1/1
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Bijlage F: SMA-rt risicoklasse bepaling
In een SMA-rt uitdraai is per bronnummer de risicoklasse ingeval van verwijdering bedrijfsmatig. Per bronnummer kan het zijn dat
er meerdere SMA-rt uitdraaien van toepassing zijn. Voor het bepalen van de risicoklasse voor verwijdering is gebruik gemaakt
van een, op de actuele asbest wet- en regelgeving gevalideerde werkwijze voor de vaststelling van de risicoklassen,
Stoffenmanager Asbest (SMA-rt) naar eer en geweten van deskundige inventariseerder asbest opgesteld.
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 mei 2019 om 14h06 (1438353)
GCB Asbest advies en onderzoek

SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Louise de Colignystraat 11, Doetinchem

Projectcode

052.18

Projectnaam

Doetinchem

Broncode

Bron A01

Bronnaam

Wandbeplating

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

55 m²

Percentage Chrysotiel

10 - 15 %

Percentage Amfibool asbest

< 0.1 % (niet aantoonbaar)

Analysecertificaatnummer

STL.88405

Situatie
Bevestiging

Geschroefd

Binnen / buiten

Buiten

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Licht

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen
Openlucht RK2
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(1438353)
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 mei 2019 om 14h06 (1438358)
GCB Asbest advies en onderzoek

SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Louise de Colignystraat 11, Doetinchem

Projectcode

052.18

Projectnaam

Doetinchem

Broncode

Bron A02 (RK1)

Bronnaam

Pakking

Feiten
Productspecificatie

Pakking

Hechtgebondenheid

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

33 stuks

Percentage Chrysotiel

30 - 60 %

Percentage Amfibool asbest

0.1 - 2 %

Analysecertificaatnummer

STL.88405

Situatie
Bevestiging

Geklemd

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Niet

Extra vragen
Vraag:

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord:

Ja

Vraag:
Antwoord:

De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Ja

Vraag:

Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.

Antwoord:

Ja

Verwijdering
Handeling

Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren

Risicoclassificatie
Risicoklasse

1

Gebruikte versie classificatiemodel

SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen
Risicoklasse 1
Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.
Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).
Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(1438358)
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 15 mei 2019 om 14h06 (1438360)
GCB Asbest advies en onderzoek

SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Louise de Colignystraat 11, Doetinchem

Projectcode

052.18

Projectnaam

Doetinchem

Broncode

Bron A02 (RK2A)

Bronnaam

Pakking

Feiten
Productspecificatie

Pakking

Hechtgebondenheid

Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

33 stuks

Percentage Chrysotiel

0.1 - 2 %

Percentage Amfibool asbest

30 - 60 %

Analysecertificaatnummer

STL.88405

Situatie
Bevestiging

Geklemd

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Niet

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2A

Gebruikte versie classificatiemodel

SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen
Containment RK2A
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1438360)
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2019 om 11h39 (1439314)
GCB Asbest advies en onderzoek

SCA-code: 07-D070072

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070072-052.18];
het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres

Louise de Colignystraat 11, Doetinchem

Projectcode

052.18

Projectnaam

Doetinchem

Broncode

Bron A03

Bronnaam

Wandbeplating

Feiten
Productspecificatie

Asbestcement vlakke plaat

Hechtgebondenheid

Hechtgebonden

Hoeveelheid asbest

55 m²

Percentage Chrysotiel

10 - 15 %

Percentage Amfibool asbest

< 0.1 % (niet aantoonbaar)

Analysecertificaatnummer

STL.88405

Situatie
Bevestiging

Geschroefd

Binnen / buiten

Binnen

Beschadiging

Niet

Verweerdheid

Niet

Verwijdering
Handeling

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse

2

Gebruikte versie classificatiemodel

SMART 2.2 28012019 (ingangsdatum 28-01-2019)

Werkplanelementen
Containment RK2
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.
Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.
Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.
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Bijlage G: Validatiemetingen
Een asbestinventarisatierapport geeft per bron aan onder welke risicoklasse deze dient te worden verwijderd. De
risicoklasse wordt bepaald door het gevalideerde risicoclassificatiesysteem SMA-rt. In de praktijk kan het zijn dat de
door SMA-rt gegenereerde risicoklassen niet (geheel) overeenkomen met de werkelijkheid.
GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. kan een validatiemetingen conform SCi-548 uitvoeren om aan te tonen of de
gekozen saneringsmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse. Deze meting(en) voeren wij strikt uit
volgens het protocol SCi-548, zodat er achteraf geen twijfel kan bestaan over de juistheid van de metingen.
Geen validatiemeting uitgevoerd.
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Bijlage H: Risicobeoordeling
Risicobeoordeling NEN 2991: 2015 beschrijft de bepalingsmethode ter vaststelling van de asbestconcentraties in de
binnenlucht en beoordelingskader voor blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen,
woningen, constructies, objecten, leegstaande bouwwerken en industriële installaties waarin asbesthoudende materialen
zijn verwerkt. De risicobeoordeling is een aanvulling op de asbestinventarisatie maar niet bedoeld als eindcontrole na
asbestverwijdering (bijv. NEN 2990).
GCB Asbestonderzoek en Advies B.V. kan een risicobeoordeling conform NEN 2991 uitvoeren om aan te tonen of er
sprake is van een asbestconcentratie in de binnenlucht.. Deze meting(en) voeren wij strikt uit volgens NEN 2991, zodat
er achteraf geen twijfel kan bestaan over de juistheid van de risicobeoordeling.
Geen risicobeoordeling uitgevoerd.
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Bijlage I: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.
Toelichting:
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig
en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt
vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede
instantie de asbestverwijderaar.
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de
eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook
logisch is.
De opdrachtgever is degene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die
daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor
asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn
wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen
verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van
het Arbobesluit/Asbestverwijderingsbesluit 2005.
3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie
Art. 3-1-b:
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)
beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)
beschikt over een asbestinventarisatierapport.
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Art. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift
van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
Conclusie:
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig
geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of
asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld,
door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een
certificerende instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de
handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een
ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b,
onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf
dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende
instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.

3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het
bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is
afgegeven door Onze Minister of een certificerendeinstelling.
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon,
bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen
van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het
bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond
aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning
moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand
stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert
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Bijlage J: Evaluatieformulier
1. Asbestinventarisatiebedrijf
Naam bedrijf
Ascert-code
Rapport nummer
Vrijgave datum

GCB Asbestonderzoek en Advies B.V.
07-D070072
052.18
16-05-2019

2. Asbestinventarisatiebedrijf van onvoorzien asbest
Naam bedrijf
Ascert-code
Rapport nummer
Vrijgave datum
Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving

plaats

hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam
Ascert-code
Naam

Handtekening

Verzonden naar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Door (naam)
Datum
Paraaf
Verzendlijst: 1=AIB Asbestinventarisatiebedrijf; 2=AIB onvoorzien; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever

Indien onvoorzien asbest wordt aangetroffen dient direct contact te worden opgenomen met ons bureau.
Wij zijn bereikbaar via 0570-572272 of via info@gcbasbestenadvies.nl.
Wij beschouwen het als onze plicht en als ons recht om alle door de asbestverwijderaar of door derden als
asbestverdacht aangemerkte materialen welke niet in onze rapportage zijn vermeld te beoordelen en te bemonsteren.
Wij accepteren nimmer enige aansprakelijkheid ten aanzien van materialen welke als asbestverdacht zijn
verwijderd en waarvan ons bureau niet de exacte samenstelling heeft kunnen vaststellen.
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Louise de Colignystraat 11
7001GD Doetinchem

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Onafhankelijkheid en objectiviteit
Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Perfectkeur
B.V. verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met derden, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen
beïnvloeden.
Verklaring en aansprakelijkheid
De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectkeur B.V. naar beste kennis en
weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. De aansprakelijkheid van Perfectkeur B.V. voor een onjuiste en/of
onvolledige rapportage en/of voor de gevolgen hiervan, door haar in het kader van een opdracht gemaakte fouten, beperkt
zich tot hetgeen hierover is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Perfectkeur B.V. Behoudens opzet of daarmee
gelijk te stellen grove schuld.
Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te
worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum.

Rapportnummer: 211303

BOUWKUNDIG RAPPORT

1 februari 2018
Pagina 2 van 48

Keuringsgegevens
Opdrachtgever

Keuringsinstantie

Organisatie

: Gemeente Doetinchem

Naam

: Perfectkeur B.V.

Naam

: P. Nijman

Adres

: Kerkstraat 36

Adres

: Postbus 9020

Postcode / Plaats

: 3341 LE Hendrik Ido Ambacht

Postcode / Plaats

: 7000 HA Doetinchem

Telefoon

: 078-6849750

Telefoon

: 0314377203

Email

: info@perfectkeur.nl

Verantwoording

Object
Adres

: Louise de Colignystraat 11

Rapportnummer

: 211303

Postcode

: 7001GD

Rapportdatum

: 01-02-2018

Plaats

: Doetinchem

Inspecteur

: J.C. Copier

Type object

: Bedrijfspand

Autorisatie

: A.C. Vuijk

Inspectiedatum

: 30-01-2018
(handtekening)

Het bouwkundige rapport.
Doel van de bouwtechnische keuring.
Het eerste doel van de keuring is het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken aan een object
(achterstallig onderhoud). Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de eventuele geldverstrekker en/of garantieregeling.
Onder de kosten van direct noodzakelijk herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt om verdere schade
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.
Belangrijke informatie m.b.t. deze opname en rapportage.
Deze bouwkundige opname is een visuele inspectie en een momentopname. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn
beperkingen. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het onderzoek is Perfectkeur B.V. niet aansprakelijk.
Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Perfectkeur B.V.
Alle daken, goten e.d. worden indien mogelijk en noodzakelijk met behulp van een ladder geïnspecteerd. Inspectie kan alleen plaats
vinden indien het gebruik van hulpmiddelen zonder risico's kan worden ingezet. Kruipruimtes worden visueel geïnspecteerd in de
directe omgeving van een toegangsluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar.
Inspectie van elektra- en gasinstallatie, aanwezige leidingen, overige installaties, fundering, riolering, asbest, zwam, houtworm of
overige ongedierte zijn geen onderdeel van een bouwtechnische keuring. Wanneer in dit rapport toch opmerkingen of bevindingen
over deze onderdelen zijn opgenomen betekent dit geenszins dat er een volledige inspectie heeft plaatsgevonden, maar is dit
gebaseerd op visuele waarneming tijdens het bouwkundig onderzoek. Voor deze onderdelen dient altijd een speciaal daarvoor
bedoelde inspectie te worden uitgevoerd.
Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde onderdelen en risicofactoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van
Perfectkeur B.V. Bij de inspectie wordt niet getoetst op het voldoen aan het huidige bouwbesluit of de NEN normen. Daar waar de
inspecteur dit van belang acht wordt er wel verwezen naar relevante normen.
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Inhoudsopgave
Onderdeel van het rapport.

Pagina

Keuringsgegevens

2

Inhoudsopgave

3

Leeswijzer rapportage

4

Kostensamenvatting

6

Detailinformatie inspectieresultaten op hoofdgroepen:
1.

Algemeen

7

2.

Constructie en trappen

9

3.

Daken, schoorsteen

11

4.

Dakkapel, dakraam

15

5.

Goten, hemelwaterafvoeren, overstek

16

6.

Plafonds, wanden en kozijnen (binnen)

18

7.

Kozijnen en beglazing (exterieur)

21

8.

Keuken, toilet en badkamer

24

9.

Verwarming en warm water

26

10. Electra en brandveiligheid

28

11. Water en gas

30

12. Ventilatie

32

13. Kruipruimte en kelder

33

14. Vloeren

35

15. Fundering

37

16. Afvoeren en riolering

38

17. Balkons, dakterras

39

18. Gevels exterieur

40

19. "Buiten het object"

42

Bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie

43

Informatie bedrijf en overige diensten

48

Toegepaste software: Raak-BTO 10.12.16 - Raak Software Applicaties ©
Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Perfectkeur B.V.
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Inhoudsopgave
Naar volle tevredenheid?
Voor u ligt het resultaat van onze inspectie aan het object, Louise de Colignystraat 11 te Doetinchem. We danken u hartelijk voor het
vertrouwen wat u in ons heeft gesteld en gaan ervan uit dat de uitgevoerde inspectie en deze rapportage uw verwachtingen overtreft.
Wanneer dit niet zo is vernemen wij dit graag, daar we er als bedrijf naar streven onszelf continu te verbeteren. Binnen enkele weken
na de inspectie ontvangt u van ons per email een uitnodiging om mee te werken aan onze klantenenquête. Deze enquête bestaat uit
slechts enkele vragen. Hierbij vindt u ook de mogelijkheid om uw suggesties voor het nog verder verbeteren van onze dienstverlening
aan ons kenbaar te maken.
Wanneer u nog vragen heeft over de inhoud van de rapportage kunt u deze uiteraard nog aan ons stellen, bij voorkeur per email aan
helpdesk@perfectkeur.nl
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Leeswijzer bouwkundig rapport
Om de inhoud van deze rapportage op de juiste manier te kunnen lezen en interpreteren is het van belang dat u onderstaande
leeswijzer zorgvuldig doorneemt.
Hoofdgroepen.
De inhoud van de inspectie wordt samengevat in hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen geven u een logisch en duidelijk inzicht in de
staat van het geïnspecteerde object. Een overzicht van deze hoofdgroepen vindt u in de inhoudsopgave (pagina 3) onder het kopje
'Detailinformatie inspectieresultaten op hoofdgroepen'.
Samenvatting.
Op pagina 6 vindt u het totaal van alle kosten per hoofdgroep, in een duidelijk overzicht.
Inspectiedetails.
In de pagina’s na de samenvatting wordt, per hoofdgroep, gedetailleerd uitgelegd wat de geconstateerde gebreken zijn. U vindt waar
van toepassing ook een overzicht van de kosten bij de detailinformatie. Bij ieder inspectieresultaat vindt u allereerst belangrijke tekst
met uitleg en toelichting over het geconstateerde gebrek. Dit wordt evt. ondersteund met een foto van het geconstateerde gebrek of
tekortkoming.
Informatie en opmerkingen bij inspectiedetails.
De gedetailleerde informatie wordt extra overzichtelijk gemaakt met de onderstaande vier symbolen.
Achter dit symbool vindt u extra informatie en tips over bijvoorbeeld het onderhoud of de levensduur van geselecteerde
materialen.
Waar dit symbool staat vindt u opmerkingen over zaken die wij niet hebben kunnen inspecteren of waarschuwingen voor
zaken die niet uitgesloten kunnen worden.
Achter dit symbool vindt u de kosten van geconstateerde gebreken. Deze kosten zijn onderverdeeld in drie categorieën.
Meer informatie op pagina 5.
Achter dit symbool vindt u de totale kosten voor de VvE (Vereniging van Eigenaars) voor een geconstateerde gebrek.
Indien uw object hiervan een onderdeel is en de kosten aan het element komen voor rekening van de vereniging, worden
uw werkelijke kosten naar rato verrekend en genoemd bij het gebrek. De hogere kosten zijn dus de totaal kosten voor de
VvE de lagere kosten is het bedrag voor uw object naar rato van het aandeel verrekend.
NHG rapportage.
De rapportages van Perfectkeur B.V. zijn geschikt voor de NHG en worden geaccepteerd door alle geldverstrekkers in Nederland. De
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG) heeft een programma van eisen opgesteld waar de rapportage van een
bouwtechnische keuring voor de NHG aan moet voldoen. De NHG rapportage en bijbehorende eisen zijn achterin de rapportage
weergegeven ter toelichting op de beoordeling en uitkomsten van de inspectie. Vanaf pagina 43 vindt u de zogeheten NHG-bijlage.
Let op: De kosten van het NHG rapport en ons volledige bouwkundige rapport kunnen afwijken. Dit heeft als oorzaak dat de NHG niet
alle onderdelen van een object, als relevant ziet voor de kostenindicatie.
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Kostensamenvatting
Kostenraming totale inspectie
(Verzamelstaat)

Directkosten
(0 tot 1 jaar)

Termijnkosten
(0 tot 5 jaar)

Verbeterkosten

Totale kosten excl. Pagina
verbeterkosten

Algemeen

€

-

€

-

€

-

€

-

7

Constructie en trappen

€

290,00

€

-

€

380,00

€

290,00

9

Daken, schoorsteen

€

3.285,00

€

875,00

€

120,00

€

4.160,00

Dakkapel, dakraam

€

€

-

€

-

€

Goten, hemelwaterafvoeren, overstek

€

2.695,00

€

-

€

220,00

€

2.695,00

16

Plafonds, wanden en kozijnen (binnen)

€

1.075,00

€

1.098,00

€

660,00

€

2.173,00

18

Kozijnen en beglazing (exterieur)

€

28.200,00

€

3.940,00

€

160,00

€

32.140,00

21

Keuken, toilet en badkamer

€

365,00

€

280,00

€

-

€

645,00

24

Verwarming en warm water

€

240,00

€

2.720,00

€

-

€

2.960,00

26

Electra en brandveiligheid

€

460,00

€

-

€

-

€

460,00

28

Water en gas

€

-

€

120,00

€

-

€

120,00

30

Ventilatie

€

65,00

€

130,00

€

-

€

195,00

32

Kruipruimte en kelder

€

-

€

-

€

560,00

€

-

33

Vloeren

€

-

€

€

-

€

Fundering

€

-

€

-

€

-

€

-

37

Afvoeren en riolering

€

-

€

-

€

-

€

-

38

Balkons, dakterras

€

-

€

-

€

-

€

-

39

Gevels exterieur

€

655,00

€

-

€

-

€

655,00

40

"Buiten het object"

€

-

€

-

€

780,00

€

-

42

Totaal

€

€

2.880,00

€

-

37.330,00

€

1.140,00

10.303,00

-

1.140,00

11
15

35

47.633,00

Toelichting op kostenberekeningen in het rapport.
De kosten zijn ingedeeld in drie categorieën:
Directkosten
: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade.
Termijnkosten
: Niet reguliere (verwachte) kosten in de komende 5 jaar in het onderhoud van het geïnspecteerde object.
Verbeterkosten : Kosten die samenhangen met verbeteringen die u aan het geïnspecteerde object wilt aanbrengen.
Belangrijke informatie m.b.t. kostenberekeningen.
* afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering);
* slechts bedoeld ter indicatie en vermeld inclusief btw;
* excl. sloop- en steigerkosten, omdat dit niet in te schatten is;
* indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging;
* gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid (geen doe het zelf werkzaamheden);
* vastgesteld met als uitgangspunt dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken;
* gebaseerd op landelijk gemiddelde prijzen uit diverse officiële databanken voor bouwkosten;
* gebaseerd op gemiddeld luxe niveau, basisuitvoering en omvatten materiaal en arbeid;
Overige opmerkingen m.b.t. kostencalculaties en vervolgonderzoek.
Er kan bij de detailinformatie worden verwezen naar vervolgonderzoek om risico's uit te sluiten. Kosten van stut, sloop, steigerwerk
en/of gevolgschade zijn niet opgenomen. Genoemde bedragen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor
een prijsberekening wordt geadviseerd een gespecificeerde offerte te vragen. U dient nog rekening te houden met uitgaven t.a.v.
zelfwerkzaamheden, niet begrote onderdelen en regulier onderhoud.
Let op: De kostensamenvatting van het NHG rapport en ons volledige bouwkundige rapport kan afwijken. Dit heeft als
oorzaak dat de NHG niet alle onderdelen van een object als relevant ziet voor de kostenindicatie. Wij nemen alle kosten op.
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1. Algemeen
Voor de hele inspectie dient in acht te worden genomen dat alle uitspraken, gebreken, beoordelingen,
vaststellingen uitsluitend betrekking hebben op datgene wat visueel waarneembaar is. Gebreken kunnen alsnog
zichtbaar worden aan bouwkundige elementen -terwijl deze als voldoende zijn beoordeeld in deze rapportage- na
verwijdering van afwerkingen, rolluiken, zonneschermen, bekledingen of andere elementen. Op basis van deze
visuele inspectie zijn alle navolgende conclusies getrokken.
Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen. U dient rekening te houden met "regulerend onderhoud". Onze
prijzen zijn gebaseerd op herstel en geen esthetische verbetering, ook beperken wij ons tot noodzakelijk herstel /
reparatie en geen algehele vernieuwing. Al deze zaken kunnen de prijzen sterk beïnvloeden. Bij werkzaamheden
dient u nog rekening te houden met opstart of voorrijkosten welke per leverancier kunnen variëren.

Vragen over bouwkundige bijzonderheden aan betrokkene
Vragen of eventuele bouwkundige gebreken, lekkages, lekke dubbele beglazing niet zichtbaar maar wel
bekend of aanwezig zijn, zijn gesteld aan de verkopende partij of diens vertegenwoordiger. In de resultaten
kunt u de verkregen informatie teruglezen.
Nadrukkelijk is er gevraagd of er bouwkundige gebreken bekend zijn die mogelijk visueel niet waargenomen
kunnen worden. Hierop is bevestigend gereageerd. De genoemde gebreken worden hierna kort benoemd
en komen in de verdere inspectie uitgebreid aan de orde.
Door de aanwezige zijn de volgende bijzonderheden en/of bouwkundige gebreken gemeld: Lekkage
plekken op zolder.
Genoemde informatie is van aanwezige personen ter plaatse verkregen, in het verdere van dit rapport zullen
deze "afwijkingen" worden benoemd en omschreven in het specifieke hoofdstuk.
Vragen over installatietechnische bijzonderheden aan betrokkene
Nadrukkelijk is er gevraagd of er gebreken bekend zijn aan technische installaties die mogelijk visueel niet
waargenomen kunnen worden. Er zijn geen bijzonderheden bekend en/of bij aanvang van het onderzoek
gemeld.
Algemeen
Ten tijde van de inspectie is het object bewoond en/of gemeubileerd. Vloer- en wandafwerking zijn
aanwezig. De meubels e.d. zijn tijdens de keuring niet verplaatst.
Er is dus altijd een risico dat na het verwijderen van meubels, vloer en wandbekleding problemen en/of gebreken
alsnog zichtbaar worden.
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1. Algemeen
Asbest
Er is asbestverdacht materiaal aanwezig. Ondanks het feit dat deze inspectie geen asbestinventarisatie is,
maken we hiervan toch melding als dit bekend is. Indien u zekerheid wenst, dient u een asbestinventarisatie
of een materiaalanalyse uit te laten uitvoeren. Pas dan is bekend of er werkelijk asbest is, alsmede de
hoeveelheid, de locatie en het risico. Aan de hand van deze rapportage kan hierover geen uitspraak worden
gedaan.
Ondanks het feit dat één of meerdere onderdelen zijn gesignaleerd als asbestverdacht materiaal, benadrukken
we dat het mogelijk is dat ook op andere plaatsen asbest aanwezig is, deze inspectie is heel nadrukkelijk geen
asbestinventarisatie.
In geen enkel object met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest middels deze visuele
inspectie worden uitgesloten omdat het geen formeel onderdeel van de inspectie uitmaakt. Asbest kan aanwezig
zijn in dakbeschot, vloerzeil, wanden, isolatie, koord, golfplaten, panelen, borstwering, lijmen, doek, spuitcement,
tegels etc. Indien hierover zekerheid gewenst is dient altijd nader onderzoek danwel een asbestinventarisatie
uitgevoerd te worden.
Ga nooit in asbest boren of zagen, of het op een andere manier bewerken. Hierbij komen vezels vrij die
ingeademd kunnen worden. Spuitasbest, dat vroeger gebruikt werd als isolatiemateriaal, moet volledig worden
afgedekt of verwijderd worden. Bij verkoop is het verplicht om asbest in het object te melden, het wordt gezien als
een verborgen gebrek. Het is mogelijk dat de nieuwe eigenaar u vraagt om het object asbestvrij op te leveren.
Hiertoe bent u niet verplicht. Maar als dit met de nieuwe eigenaar wordt overeengekomen, kan dat het beste
schriftelijk worden vastgelegd. De nieuwe eigenaar kan de schade (bijvoorbeeld reinigingskosten) verhalen als er
na verhuizing nog asbest aanwezig is. Hetzelfde geldt als het asbest niet volgens de regels is verwijderd, laat het
daarom door een erkend bedrijf uitvoeren.
De overheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken in. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen
mogen geen asbestdaken meer bezitten.
Hechtgebonden: Hechtgebonden materialen bevatten veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten
verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel beperkt. Als
deze materialen niet mechanisch worden bewerkt en blijven zitten, is het risico op inademing van de vezels dus
erg klein.
Niet hechtgebonden: Dit materiaal is zacht en brokkelt makkelijk af. Het gevolg hiervan is dat na verloop van tijd
spontaan asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld door aanraking, trillingen en andere niet-mechanische
bewerkingen.
Let op: hechtgebonden asbest kan op den duur niet-hechtgebonden asbest worden doordat het cement oplost.
Ongecoate platen ouder dan tien jaar die zijn blootgesteld aan regen, zijn vaak als niet-hechtgebonden asbest te
beschouwen.
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2. Constructie en trappen
Dakconstructie
De dakconstructie is geïnspecteerd. Dit betreft een visuele inspectie.
Deze inspectie is gebaseerd op een visuele inspectie. De situatie is beoordeeld zoals deze tijdens de inspectie is
aangetroffen. Na verwijdering van eventueel aanwezig afwerkingen, aftimmeringen en/of opslag kunnen
problemen of gebreken alsnog zichtbaar worden.

Dakconstructie: houtrot balk (ook bij oplegging)
In de balken van de constructie is houtrot aanwezig. De delen met houtrot dienen te worden hersteld of
onderdelen vervangen. Bij de calculatie wordt ervan uitgegaan dat het herstel binnen vandaan uitgevoerd
gaat worden.
Directkosten

€ 290,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Met name bij vochtige buitengevels zullen dergelijke balken daar waar de balken in de muur "verdwijnen" erg
gevoelig zijn voor houtrot in de balkkoppen, zonder destructief onderzoek is dit niet vast te stellen.

Dakconstructie: oude lekkage (sporen) in dakconstructie
In de dakconstructie of onderdelen daarvan zijn oude vochtplekken en oude sporen van een lekkage(s)
aangetroffen. Deze lekkage(s) kunnen reeds schade hebben veroorzaakt die ten tijde van de visuele
inspectie niet zichtbaar was. Indien u zekerheid wenst, kan een nader (destructief) onderzoek hier
duidelijkheid over geven. Indien de oorzaak van deze lekkage ten tijde van de inspectie zichtbaar is
geworden, staat deze elders in de rapportage vermeld.

Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: Er is
beperkt mechanische schade aan de steenachtige trap, deze verbeteren door herstel te plegen.
Verbeter kosten voor deze maatregel
Directkosten

-

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

€ 380,00

Trappen: conditie van de trap(pen)
De trap/trappen in het object verkeert/verkeren in een voldoende conditie en zijn voldoende stabiel.
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2. Constructie en trappen
Trappen: stabiliteit
De trap/trappen in het object verkeert/verkeren in een voldoende conditie en zijn voldoende stabiel.

Trappen: aantrede
De aantrede van de trap (oppervlakte waar u op staat) is voldoende. De optrede is, de hoogte naar de
volgende traptreden. De aantrede is voldoende en de trap kan goed functioneren.

Trappen: balustrade en leuning muur verankering
De balustrade /trapleuning is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Hieraan zijn geen constructieve
gebreken geconstateerd. Het geheel kan goed en veilig functioneren.
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3. Daken, schoorsteen
Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: In de
kilgoot zijn verhoogde risico, s op lekkage door onvoldoende afdichting van de pannen. Hier verbetering
aanbrengen om lekkage te voorkomen.
Verbeter kosten voor deze maatregel
Directkosten

-

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

€ 120,00

Planken delen / overige hout
Het dakbeschot bestaat uit planken delen. Dit dakbeschot is bevestigd op gordingen. Meestal zijn deze planken
door mes en groef aan elkaar verbonden. Bij werking en krimp van de materialen kunnen deze mes en groef uit
elkaar wijken en hun functie verliezen, waardoor een dakvlak kan gaan doorzadelen (doorzakken).

Conditie van het dakbeschot
Het dakbeschot is slechts deels en zeer plaatselijk geïnspecteerd. Het is vanzelf onmogelijk om het hele dakvlak
te inspecteren.

Dakbeschot: vochtplekken (niet actief)
Er zijn (oudere) vochtplekken waarneembaar. Door middel van een meting is vastgesteld dat deze niet
actief zijn.
Oude of actieve lekkages kunnen de oorzaak zijn van tijdens de inspectie onzichtbare aantasting van het
materiaal. Bij oude sporen van lekkage kan er reeds houtrot aanwezig zijn.
Indien gewenst kan esthetisch herstel worden uitgevoerd om deze vochtplekken weg te werken, waarbij we
opmerken dat, indien schilderwerk wordt toegepast, u het werk eerst door middel van een verfsysteem moeten
‘isoleren’. Dergelijke vochtplekken blijven zelfs door nieuw schilderwerk zichtbaar indien de voorbehandeling niet
correct wordt uitgevoerd.

Hoofddak(en) dakpannen / dakbedekking
De dakbedekking verkeert in voldoende conditie. Wel rekening houden met regulier onderhoud. Het regulier
onderhoud is weer en materiaal afhankelijk. Derhalve zijn hiervoor geen kosten opgenomen.
In de loop der jaren verzamelt zich onder de pannen vuil en nestmateriaal. Dit verhindert de ventilatie en kan
verrotting van het dakbeschot of panlatten veroorzaken. Veel dakpannen moeten op enig moment herlegd worden
om de ventilatie te waarborgen.

Hoofddak: gebreken patineerlaag (beperkt)
De dakpannen vertonen beperkte gebreken aan de patineerlaag op enkele plaatsen. Op termijn dient u
rekening te houden met breuk in verband met bevriezing van ingedrongen vocht. Advies: jaarlijkse inspectie,
tevens moeten dakpannen met schade vervangen worden.
Directkosten

€ 360,00

Termijnkosten

€ 455,00

Verbeterkosten

-

Oudere modellen dakpannen laten soms doorslaand vocht zien. Dit kan weinig kwaad, mits het dakbeschot door
de aanwezige ventilatie onder de pannen snel genoeg weer kan drogen.
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3. Daken, schoorsteen
Hoofddak: nokvorsten liggen los of breuk
Er (is) zijn breuk(en) in de nokvorst(en) of deze liggen los en/of er zijn gebreken aan de bevestiging
waarneembaar. De bevestiging en de breuken in de nokvorsten dienen te worden hersteld. Vooralsnog
wordt ermee gerekend dat hergebruik van bestaande nokvorsten niet mogelijk is. Bij voorkeur moeten de
nokvorsten professioneel hersteld/vervangen worden door het aanbrengen van een ondervorst en geen
gebruik te maken van specie of flexim of ander afdichtmateriaal.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 420,00

Verbeterkosten

-

Hoofddak: gebreken afdichtingen nokvorsten
Er zijn gebreken aan de afdichtingen tussen de nokvorsten en de pannen. Deze gebreken kunnen
eenvoudig worden hersteld door het aanhelen van de gebreken conform het bestaande werk.
Directkosten

€ 1.250,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Er is altijd een risico dat bij herstel blijkt dat de nokvorsten losliggen of dat andere gebreken zichtbaar worden,
waardoor vervanging of herstel met hogere kosten alsnog uitgevoerd dient te worden.

Hoofddak: waar nodig de dakpannen herschikken
De dekking van het pannendak is niet optimaal en vormt een verhoogd risico op lekkage, zeker bij
slagregen of stuifsneeuw. Naast het reguliere onderhoud adviseren we per direct het dak te controleren op
gebreken, daar waar nodig een pan vervangen en/of qua dekking corrigeren (recht leggen).
Directkosten

€ 135,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Conditie van de schoorsteen
Gebreken aan buitenzijde van de schoorsteen kunnen leiden tot lekkage in het object of vochtdoorslag in
het inpandige metsel of stucwerk. Dit is niet altijd visueel waarneembaar, maar een logisch gevolg van een
gebrek aan buitenzijde van dit bouwkundige element. In enkele gevallen slaat de schoorsteen in het object
nabij het dak bruin uit hetgeen kan duiden op een probleem aan de buitenzijde.
Schoorsteen: voegwerk aan het verzanden
Het voegwerk van de schoorsteen is aan het verzanden en/of uitgespoeld. Hierdoor is er een verhoogd
risico op lekkage. Advies: voegwerk vernieuwen. Hierna het voeg-/metselwerk hydrofoberen (waterafstotend
impregneren)
Directkosten

€ 1.080,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Schoorsteen: conditie lood / zinkwerk
Er zijn gebreken aan het lood / zinkwerk en aansluitingen met dak. Deze gebreken dienen per direct te
worden hersteld. Indien nodig moeten de onderdelen vervangen worden.
Directkosten

€ 230,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Schoorsteen: dekplaat niet waterdicht
De dekplaat van de schoorsteen en/of het metselwerk aan de bovenzijde is niet waterdicht. Wij adviseren
eventueel vuil en mos te verwijderen en het geheel te reinigen (bij voorkeur door middel van hoge druk),
waarna bij voorkeur de dekplaat kan worden voorzien van een waterdichte coating.
Directkosten

€ 230,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-
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3. Daken, schoorsteen
Schoorsteen: inspectie
In verband met de hoogte is er geen volledig onderzoek aan de schoorsteen/dakdoorvoer(en) uitgevoerd. Wel is
een gedeelte vanaf straatniveau geïnspecteerd.
Het is door middel van een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen voldoen aan
de gestelde norm. Ook zijn de kanalen niet aan de binnenzijde geinspecteerd. Geadviseerd wordt de
schoorsteenkanalen die in gebruik zijn t.b.v. de veiligheid en eventueel voor de verzekering, periodiek te laten
vegen door een erkend bedrijf.
Laat rookgasafvoerkanalen die u in gebruik neemt, vegen en controleren op gasdichtheid door een deskundig
bedrijf. Wanneer er zich asbesthoudend materiaal in de rookkanalen bevindt, adviseert de patroonbond om de
rookkanalen niet meer te vegen. De aanwezigheid van asbest in schoorstenen kan niet door middel van visuele
inspectie worden vastgesteld. Indien hierover zekerheid is gewenst, verwijzen wij u naar eerdere opmerkingen
m.b.t. asbestinventarisaties.

Schoorsteen: aantal schoorstenen / doorvoeren met gebreken
De in deze rapportage genoemde gebreken hebben betrekking op 1 schoorste(e)n(en).

Dak of gevel doorvoeren
Er zijn geen gebreken opgemerkt aan de dak/gevel doorvoeren. Deze verkeren in een goede conditie. De
aansluiting met het dak en/of de gevel is voldoende.

Dak aanbouw
In verband met een belemmering is de dakbedekking niet of onvoldoende beoordeeld en/of geïnspecteerd,
derhalve is de conditie niet vast te stellen en worden geen uitspraken gedaan over de technische staat en
toestand van deze dakbedekking.
Alle soorten dakbedekking vraagt om onderhoud. Maak twee keer per jaar uw dak(en) schoon en let speciaal op
het openhouden van de goten en de hemelwaterafvoeren. Loop echter nooit op het dak bij zeer hoge of lage
temperaturen. Dit kan schade veroorzaken.
Opmerking bij houten dakbeschot: Een (plat) dak en/of een singeldak moet altijd aan de buitenkant geïsoleerd
worden en nooit aan de onderkant. Als het dak aan de onderkant wordt geïsoleerd zonder spouw- en/of
compartimentenventilatie, gaat het hout rotten ten gevolge van de condensvorming tegen het koude
gebitumineerde dakbeschot.

Loodstroken aanbouw: lood met knelstrip gemonteerd
Het lood is gemonteerd met een knelstrip, dit is niet origineel en ook niet de meest ideale situatie, beter zou
zijn om het lood 4 cm in te slijpen in de gevel, indien de gevel voldoende waterafstotend is kan de huidige
knelstrip gehandhaafd blijven, uiteindelijk zal de gevel het regenwater toch gaan transporteren achter de
strip langs naar ondergelegen bouwkundige elementen. Op enig moment zal dus toch het lood deskundig
aangebracht moeten worden (kosten niet begroot maar ongeveer 50 euro per strekkende meter).
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3. Daken, schoorsteen
Algemene opmerkingen
Een plat dak moet altijd aan de buitenkant geïsoleerd worden en nooit aan de onderkant. Als het dak aan de
onderkant wordt geïsoleerd, gaat het hout rotten ten gevolge van de condensvorming tegen het koude,
gebitumineerde dakbeschot. Indien tussen de dakconstructie en de isolatie een goed ventilerende spouw
aanwezig is, kan een dak wel aan de onderzijde worden geïsoleerd.
Schuine, met pannen gedekte daken, kunt u aan de binnenkant isoleren, mits er aan de buitenzijde, onder de
pannen, geen dampremmende folie of asfaltpapier is aangebracht. Is dat wel het geval, dan kunt u alleen aan de
buitenzijde isoleren. Het is aan te raden dit door een vakman uit te laten voeren.
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4. Dakkapel, dakraam
Dakkapel
De dakbedekking van de dakkapel / opbouw is gelijk aan de dakbedekking van het hoofddak. De
beoordeling van deze daken is samengevat.
Dakkapel: linkerzijde
De hiervoor benoemde beoordeling betreft (ook) de dakkapel aan de linkerzijde van het object.
Dakkapel: achterzijde
De hiervoor benoemde beoordeling betreft (ook) de dakkapel aan de achterzijde van het object.
Dakkapel: te weinig dilataties (dus risico op scheuren)
In het aanwezige loodwerk zitten te weinig dilataties (een dilatatie heeft als doel het uitzetten en krimpen
van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen). Dit kan op termijn leiden tot scheurvorming. Op
dit moment is hier niet veel aan te doen en adviseren wij u de huidige situatie te handhaven. Tevens kunt u
zelf jaarlijks controleren of er aan de huidige technische conditie van het lood iets verandert. Mocht er
scheurvorming ontstaan dan is eventueel reparatie mogelijk.
Lood mag met een maximale lengte van 1 tot 1,25 meter worden aangebracht om te voorkomen dat er scheuren
in het lood ontstaan. Indien er scheuren aanwezig zijn, kunnen deze gerepareerd worden met batuband. Is
reparatie niet meer mogelijk, dan moet het lood vervangen worden.

Dakkapel: zijwangen
De zijwangen zijn geïnspecteerd, hieraan zijn geen gebreken opgemerkt. Deze verkeren in goede conditie
en kunnen als bedoeld functioneren.

Dakvenster: lekkage binnenzijde (niet actief)
Aan de binnenzijde van het venster zijn lekkagesporen zichtbaar. Deze lekkage is, voor zover we hebben
kunnen vaststellen, niet meer actief.
Lekkagesporen bij dakramen worden vaak ook veroorzaakt door condensatie, druip- of lekwater.

Dakvenster: beglazing
Lekkages in isolerende en/of dubbele beglazing zijn niet altijd direct, volledig maar zeker ook niet eenvoudig
waarneembaar, lekkages zijn vaak alleen bij een bepaalde lichtinval of veranderde weersomstandigheden vast te
stellen. Bij gunstige weersomstandigheden zijn lekkages soms zelfs geheel niet waar te nemen of juist weer wel.
In enkele gevallen is een witte uitslag waarneembaar op de aluminium strip tussen de beglazing, deze kan bij
ouder glas gaan corroderen.
Indien lekke dubbele beglazing is aangetroffen is dit uiteraard vermeld, het niet benoemen van aanwezige lekke
dubbele beglazing is in verband met eerder genoemde niet te beïnvloeden omstandigheden geen garantie, zelfs
pas na enkele maanden gebruik van het object kan dit alsnog zichtbaar worden.
Tegenwoordig heeft isolerende beglazing een technische levensduur van om en nabij de 15 tot 20 jaar. Het
eerdere dubbele glas gaat dit niet halen. De verlijming raakt los, waardoor het glas aan de binnenzijde dof wordt
of aan de binnenzijde gaan condenseren.

Dakvenster: vervuiling in gootstukken
De gootstukken bij één of meerdere dakvensters zijn vervuild. Ook aan de buitenzijde dienen de vensters te
worden onderhouden. Zowel aan de bovenzijde als aan de zijkanten dient jaarlijks blad en vuil te worden
verwijderd.
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5. Goten, hemelwaterafvoeren, overstek
Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: Er is enige
mechanische schade aan de koperen goot van de luifel.
Verbeter kosten voor deze maatregel
Directkosten

-

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

€ 220,00

Goten
In verband met hoogte, onbereikbaarheid of andere verhindering is beperkt onderzoek uitgevoerd aan de goot
en/of goten, deze konden tijdens de inspectie niet geheel worden geïnspecteerd.

Goten: vervuild
De goot is vervuild. Hierdoor wordt de waterafvoer gehinderd en kan die op enig moment zelfs geheel
onmogelijk worden, waardoor uiteraard overlopen en/of lekkages gaan ontstaan. De vervuiling dient uit de
goten te worden verwijderd.
Directkosten

€ 180,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Goten: zink
Zinken goten hebben bij normaal onderhoud een levensduur van circa twintig jaar. Hierna treedt
materiaalveroudering op en is herstel zeer beperkt mogelijk. Zinken (en koperen) goten hebben een lange
levensduur, dankzij een zelfbeschermende laag, ook wel ‘patinalaag’ genoemd. Om deze laag te behouden is het
belangrijk om de goot regelmatig te reinigen.
Goten regelmatig (jaarlijks) reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vuil.

Goten: koper
Goten regelmatig (jaarlijks) reinigen en afvoeren vrij houden van bladeren en andere vuil.

Overstekken: houtrot (ernstig)
In de overstek, het boeiboord e.d. is meer ernstig houtrot zichtbaar aanwezig.
Directkosten

€ 1.460,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Het is goed mogelijk dat bij groot onderhoud (schilderwerk) meer houtrot na de verwijdering van de verf zichtbaar
wordt of aanwezig is.
Aangetaste delen herstellen of vervangen. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen,
waarna afwerking conform het bestaande werk uitgevoerd kan worden.
Bij nieuw houtwerk alle zijden minimaal tweemaal behandelen. De zichtbare zijde driemaal behandelen met een
dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie.

Overstekken: schilderwerk slecht (direct)
Het schilderwerk is (zeer) slecht en dient per direct te worden hersteld/vervangen.
Directkosten

€ 920,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

We merken op dat er houtrot zichtbaar kan worden bij onderhoud of bij het verwijderen van de afwerking. Houtrot
is nooit in zijn gehele omvang zichtbaar en kan zelfs geheel niet zichtbaar zijn. Tijdens het onderzoek is er geen
destructief onderzoek uitgevoerd.
Bij het gebruik van de juiste materialen en het aanbrengen conform de voorschriften van de leverancier is nieuw
schilderwerk een keer per zeven jaar noodzakelijk.

Rapportnummer: 211303

BOUWKUNDIG RAPPORT

1 februari 2018
Pagina 17 van 48

5. Goten, hemelwaterafvoeren, overstek
Overstekken: inspectie geheel of beperkt
De overstekken, boeidelen, windveren e.d. zijn deels of vanaf de straat geïnspecteerd. Hierdoor kan het zijn dat
gebreken niet zijn opgemerkt of visueel niet waarneembaar zijn geweest. Door bijvoorbeeld schilderwerk of
andere verhinderingen kunnen gebreken en/of houtrot niet zichtbaar, maar wel aanwezig zijn.

Conditie hemelwaterafvoer
De hemelwaterafvoeren verkeren in een goede/voldoende conditie. De afwatering is voldoende. Het geheel
kan als bedoeld en voldoende functioneren.
Hemelwaterafvoeren dienen ertoe om in voldoende mate hemelwater af te voeren in verhouding tot het oppervlak.
Per 20 m² oppervlakte dient één hemelwaterafvoer aanwezig te zijn. Bij schuine daken is dit één
hemelwaterafvoer per 50 m² oppervlakte schuine dakhelling. Uiteraard is frequent reinigen en verwijderen van vuil
een vereiste.

Hemelwaterafvoer: breuk of lekkage (reparatie)
Er is een breuk, lekkage of schade aanwezig in de hemelwaterafvoer. Dit gebrek kan eenvoudig worden
hersteld door een (onder)deel te vervangen.
Directkosten

€ 135,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-
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6. Plafonds, wanden en kozijnen (binnen)
Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: Diverse
ruimtes zijn niet te inspecteren i.v.m. onvoldoende toegang/deuren op slot.
Voor hiervoor genoemde overige zaken en/of bijzonderheden zijn geen kosten begroot.

Conditie van plafond
Enkele onderdelen van het plafond ontbreken. Dit heeft geen constructieve betekenis en dient alleen vanuit
esthetisch oogpunt te worden hersteld.
Directkosten

-

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

€ 660,00

Lekkage plekken
Er zijn (oudere) lekkage plekken waarneembaar. De eventuele oorzaken hiervan zijn elders in dit rapport
benoemd, na herstel van de oorzaak kan esthetisch herstel conform de bestaande afwerking worden
uitgevoerd.
Indien schilder of sauswerk uitgevoerd wordt dienen deze plekken te worden voorbehandeld, de plekken dienen te
worden geïsoleerd of gefixeerd, hierna kan dekkend schilderwerk conform het bestaande werk worden
aangeheeld of aangebracht. Indien een deugdelijke en goede voorbehandeling niet wordt uitgevoerd zullen deze
plekken zelfs na het aanbrengen van nieuw schilder of sauswerk zichtbaar worden of blijven.

Conditie stucwerk / afwerking
De plafonds of een deel daarvan zijn voorzien van stucwerk. Door werking (krimp en uitzetting) van
verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen (wand/wand of wand/plafond). Deze
hebben geen constructieve betekenis en kunnen worden gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch herstel
worden uitgevoerd.
De afwerking (stucwerk) zit, voor zover gecontroleerd, goed vast. Er zijn geen gebreken waarneembaar.
Bij een dergelijk plafond is altijd een hoger risico aanwezig op optredende scheurvorming, met name in de hoeken
bij de overgang naar de wanden of de naden in de plafonds. Vaak heeft dit te maken met de thermische werking
van de materialen. Met name in droge en natte, koude en warme periodes zal dit optreden.

Conditie stucwerk / afwerking
Het plafond stucwerk is gecontroleerd op zogenaamd "los" stucwerk, dit is visueel niet waargenomen of
aanwezig.
Conditie van plafond
Aan de plafonds en de afwerklaag c.q. de afwerking zijn geen gebreken waarneembaar.
Bij betonnen plafonds is altijd een risico aanwezig op optredende scheurvorming, met name in de hoeken bij de
overgang naar de wanden of de naden in de plafonds. Vaak heeft dit te maken met de thermische werking van de
materialen. Met name in droge en natte, koude en warme periodes zou dit kunnen optreden.

Wanden: bekleed
De wanden zijn, daar waar een wandafwerking aanwezig is, niet geïnspecteerd. Er kunnen geen uitspraken
gedaan worden over de conditie van het stucwerk, het achterliggende metselwerk, vochtdoorslag, optrekkend
vocht en dergelijke. Wij adviseren u, indien zekerheid gewenst is, de inspectie op dit onderdeel te herhalen zodra
daar de mogelijkheden voor zijn en/of de wandafwerking is verwijderd. Voorzetwanden worden veelal aangebracht
om scheurvorming en/of vochtproblemen aan het zicht te onttrekken. Omdat de inspectie niet destructief van aard
is, zal er alleen een destructief onderzoek de precieze aard en omvang van eventuele gebreken kunnen
vaststellen.
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6. Plafonds, wanden en kozijnen (binnen)
Wanden: stucwerk
Incidenteel is los stucwerk in de wanden aanwezig. Dit kan het gevolg zijn van velerlei oorzaken, zoals
thermische werking, gebruik van verkeerde materialen of hechtmiddelen. Ongetwijfeld zal bij het afkloppen
van alle wanden blijken dat er meer los stucwerk of gebreken zijn, die nu visueel niet waarneembaar zijn.
Genoemde kosten zijn een stelpost. Pas na een totaaloverzicht kunnen de exacte kosten worden bepaald.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 405,00

Verbeterkosten

-

Wanden: scheurvorming
Conform onderstaande specificatie zijn gebreken opgemerkt aan dit onderdeel, voor het totaal van dit
bouwkundige element kan rekening gehouden worden met een kostenpost voor niet noodzakelijk herstel.
Door de inspecteur is vastgesteld dat scheurvorming in wanden aanwezig is, het betreft de volgende
onderdelen: Trappenhal 3e verdieping, toilet in de aanbouw.
Wanden scheurvorming: werking en zetting
In de wanden is scheurvorming aanwezig. De vermoedelijke oorzaak hiervan is een natuurlijke werking en
zetting van de materialen. Dit heeft dus geen constructieve betekenis. De gebreken aan de wand en de
afwerking kunnen worden hersteld conform het bestaande werk.
De wanden zijn incidenteel gecontroleerd. Wij benadrukken dat na verwijdering van wandafwerkingen e.d. meer
scheurvorming en/of andere gebreken zichtbaar kunnen worden.

Wanden/plafonds: vochtmeting
Er is een vochtmeting uitgevoerd in de wand(en) en/of plafond(s). De uitkomst is te hoog. Mogelijk ligt de
oorzaak buiten dit object en/of in een belendend perceel. Wij adviseren u dit tenzij anders of elders
benoemd in dit rapport nader te laten onderzoeken. De uitgevoerde vochtmeting is indicatief en
steekproefsgewijs aan de oppervlakte uitgevoerd.
Directkosten

€ 385,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Met het meetinstrument dat is gebruikt, wordt door middel van een sensor tot circa 20 millimeter diep in het
materiaal gemeten. Daar waar wandafwerkingen aanwezig zijn, zoals voorzetwanden, is een dergelijke meting
niet mogelijk.
Vocht in huis kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken: optrekkend vocht, insijpelen van regenwater, lekkage,
condensatie, een lekke leiding en niet te vergeten: onvoldoende ventilatie. Te veel vocht in huis beschadigt uw
eigendom en vormt een bedreiging voor uw gezondheid.

Wanden vochtmeting: doorslaand van buiten
Er is doorslaand vocht aanwezig. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het doorslaande vocht kan op
verschillende manieren worden bestreden, zoals door het herstellen van het voegwerk, het hydrofoberen
van de gevels. Het verwijderen van het vuil uit de spouw en/of het herstellen van de overige, eerdere
genoemde gebreken aan gevelwerken e.d. Er is een vochtmeting uitgevoerd in de wand(en). De uitkomst is
te hoog. De uitgevoerde vochtmeting is indicatief en steekproefsgewijs aan de oppervlakte uitgevoerd.
Met het meetinstrument dat is gebruikt, wordt door middel van een sensor tot circa 20 millimeter diep in het
materiaal gemeten. Daar waar wandafwerkingen aanwezig zijn, zoals voorzetwanden, is een dergelijke meting
niet mogelijk.
Vocht in huis kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken: optrekkend vocht, insijpelen van regenwater, lekkage,
condensatie, een lekke leiding en niet te vergeten: onvoldoende ventilatie. Te veel vocht in huis beschadigt uw
eigendom en vormt een bedreiging voor uw gezondheid.

Tegelwerk zit los
Als afwerking zijn (deels) tegels aangebracht. Deze zijn op enkele plaatsen gecontroleerd op bevestiging.
Het tegelwerk zit onvoldoende vast. De hechting is onvoldoende. Er zijn diverse (overige) gebreken. De
benoemde herstelkosten zijn gebaseerd op reparatie en aanhelen van de huidige afwerking conform het
bestaande werk.
Directkosten

€ 690,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Rapportnummer: 211303

BOUWKUNDIG RAPPORT

1 februari 2018
Pagina 20 van 48

6. Plafonds, wanden en kozijnen (binnen)
Schilderwerk kozijnen binnenzijde
Aan de binnenkozijnen, ramen, deuren en het schilderwerk dient onderhoud te worden uitgevoerd.
Gebreken herstellen, schilderwerk afwerken en aanhelen conform het bestaande werk.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 368,00

Verbeterkosten

-

Hang en sluitwerk kozijnen in het object
Er zijn diverse gebreken aan het hang- en sluitwerk. Advies: onderhoud en herstel van de gebreken aan het
hang- en sluitwerk uitvoeren.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 245,00

Verbeterkosten

-

Glasbreuk binnendeuren, ramen en kozijnen
Er is in het object glasbreuk aanwezig, de beglazing met breuk dient te worden vervangen.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 80,00

Verbeterkosten

-
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7. Kozijnen en beglazing (exterieur)
Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: De
kozijnen op de 2e en 3e verdieping zijn beperkt geïnspecteerd i.v.m. onvoldoende toegang en hoogte. de
berekende kosten zijn minimale kosten voor herstel, niet voor vervangen van kozijnen.
Voor hiervoor genoemde overige zaken en/of bijzonderheden zijn geen kosten begroot.

Kozijnen: bevestiging
Er is gecontroleerd of de bevestiging van de kozijnen in orde is. De kozijnen staan vast en zijn deugdelijk
gemonteerd. Hierbij zijn geen gebreken opgemerkt. De montage is voldoende.
Meestal worden houten kozijnen vervaardigd uit hardhout, bijvoorbeeld meranti. Vanuit milieuoogpunt kan
gekozen worden voor een houtsoort, voorzien van het FSC-keurmerk, het Keurhout-logo en/of het
KOMO-keurmerk. Enkele eigenschappen hiervan zijn: minder onderhoudsarm, voldoende isolerend vanuit
zichzelf, klassieke uitstraling, makkelijk zelf te schilderen/verduurzamen. Meestal is de houtsoort niet vast te
stellen vanwege de aanwezige verfafwerking.

Kozijnen: gebreken of houtrot
Er zijn gebreken en/of houtrot aangetroffen. Om geen schade aan de kozijnen te veroorzaken, beperkt de
inspectie zich tot de meest opvallende locatie(s) zoals hierna benoemd: de begane grond rechterzijde; de
begane grond achterzijde; 1e verdieping voorzijde; Dakkapel op dakvlak achter. In dit geval dienen de
gebreken en het zichtbare houtrot te worden hersteld. Indien nodig moeten de kozijnonderdelen of het
gehele kozijn vervangen worden, waarna het geheel kan worden afgewerkt met een verfsysteem conform
het bestaande werk.
Directkosten

€ 4.280,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

We merken op dat meer houtrot zichtbaar kan worden bij onderhoud of bij het verwijderen van de afwerking.
Houtrot is nooit in zijn gehele omvang zichtbaar en kan zelfs geheel niet zichtbaar zijn als het ontstaat van
binnenuit het kozijn. Kosten voor vervangen van glas of glasbreuk tijdens het herstel zijn niet inbegrepen in deze
inspectie, er is altijd een risico dat beglazing niet kan worden terug geplaatst of vanwege economische redenen
alsnog wordt besloten tegen een meerprijs het gehele kozijn inclusief beglazing te vervangen.

Kozijnen: ontbrekende tochtstrippen
Er ontbreken tochtstrippen. Hierdoor is er meer tocht, tevens is dit van invloed op het energieverbruik. Deze
ontbrekende tochtstrippen kunnen alsnog worden aangebracht. Alle draaiende delen moeten gecontroleerd
worden. Daar waar nodig moet de afdichting alsnog aangebracht worden.
Directkosten

-

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

€ 160,00

Kozijnen: hang en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk is gecontroleerd. Het materiaal functioneert (deels) matig en is niet echt goed
onderhouden. Enkele gebreken zijn opgemerkt, in dit geval moeten de gebreken hersteld en onderdelen
vervangen worden, indien nodig.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 220,00

Verbeterkosten

-

Het hang- en sluitwerk is niet gecontroleerd op veiligheid, zoals bijvoorbeeld het politiekeurmerk veilig wonen
(PKVW). Alleen het functioneren van het aanwezige hang- en sluitwerk is beoordeeld. Met het keurmerk heeft u
tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Kijk op http://www.politiekeurmerk.nl/ voor meer informatie.
Regulier onderhoud aan hang- en sluitwerk moet jaarlijks uitgevoerd worden, zoals (indien nodig) het intikken van
de scharnierpennen en het aanbrengen van smeerolie op draaiende delen.
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7. Kozijnen en beglazing (exterieur)
Beglazing: conditie van de enkele beglazing
Er is breuk in de beglazing opgemerkt/aanwezig. Hierdoor kan lekkage ontstaan. Beglazing met breuk dient
te worden vervangen.
Directkosten

€ 210,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

In dit object zijn in verband met het (deels) aanwezige enkele glas energiebesparende maatregelen
mogelijk. Zo kan de enkele beglazing worden vervangen door bijvoorbeeld HR++ beglazing.
Indien dit object is voorzien van houten kozijnen, dient nog rekening gehouden te worden met bijkomende kosten,
zoals voor het herstel van het schilderwerk e.d. na het aanbrengen van de nieuwe beglazing.
Enkele beglazing kent ten opzichte van isolatieglas nadelen, zoals: geen geluidsisolatie, het is energie-onzuinig
en het condenseert. De investeringen om enkel glas te vervangen door isolerende beglazing verdient zich veelal
binnen vijf jaar terug door besparing van energiekosten. De comfortverbetering is een aardige bijkomstigheid.

Kozijnen: stalen kozijn roest (vervangen)
Er is ernstige roest aanwezig op het stalen kozijn (de stalen kozijnen). Deze roest kan niet meer worden
hersteld. Het kozijn dient te worden vervangen.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 3.600,00

Verbeterkosten

-

Nieuwe, metalen kozijnen worden niet veel toegepast, maar zijn nog wel leverbaar. Deze zijn dan echter
thermisch onderbroken, waardoor deze geleiding niet ontstaat. Laat u goed adviseren over de
materiaalmogelijkheden als u op enig moment overweegt om te vervangen. Denk hierbij aan hout, kunststof of
aluminium.

Kozijnen: ramen/deuren lopen aan of klemmen
Er is steeksproefsgewijs vastgesteld dat één of meerdere ramen/deuren klemmen of aanlopen bij het
openen en afsluiten. Bij de meeste kozijnen kan dit euvel middels afstellen worden verholpen, bewegende
onderdelen periodiek onderhouden en schoonhouden.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 120,00

Verbeterkosten

-

Kozijnen: gebreken kitwerk/stopverf
Er zijn gebreken aan het kitwerk en/of stopverf. Indien de aansluiting tussen de beglazing en het kozijn niet
in optimale conditie verkeert kan vocht intreden en is er een hoog risico op niet zichtbare gebreken van
binnenuit. De gebreken dienen per direct te worden hersteld. Na herstel dient uiteraard ook het schilderwerk
te worden uitgevoerd.
Directkosten

€ 460,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Kozijnen: houtrotherstel reeds uitgevoerd
Er is op diverse plaatsen houtrotvuller gebruikt of er zijn houtrot reparaties uitgevoerd. Het niet zichtbare
kozijnhout is hierdoor mogelijk aangetast door houtrot. Op lange termijn (> 5 jaar) rekening houden met
vervangen. Tot vervanging rekening houden met hogere onderhoudskosten. Voor het vervangen van de
kozijnen zijn geen kosten begroot.
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7. Kozijnen en beglazing (exterieur)
Kozijnen: verhoogd vochtpercentage
Er is in het kozijnhout een verhoogd vochtgehalte aanwezig. Hierdoor is het niet zichtbare/ achterliggende
kozijnhout mogelijk aangetast door houtrot. Dit wordt pas duidelijk zichtbaar als verflagen worden verwijderd of het
kozijnhout destructief wordt beoordeeld. Eventuele kosten zijn niet begroot.

Kozijnen: capillaire werking
De kozijnen zijn voorzien van bepaalde afwerkingen / voorzieningen waardoor er een verhoogd risico op
capillaire werking is. In verband hiermee is er een verhoogd risico op houtrot in de kozijnen. Geadviseerd
wordt om deze situatie te optimaliseren.
Directkosten

€ 750,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Kozijnen schilderwerk
We merken op dat het schilderwerk steekproefsgewijs is gecontroleerd. Het kan ook voorkomen dat
gebreken zichtbaar worden tijdens het schuren of tijdens de overige werkzaamheden.
Kozijnen: conditie schilderwerk slecht
Het exterieur schilderwerk verkeert in een slechte conditie. De meest opvallende locatie(s) is/zijn: het hele
object. Per direct dient onderhoud aan het geheel te worden uitgevoerd. Voor zover noodzakelijk inspectie
en herstel van gebreken uitvoeren aan zwakke plekken. Een vuistregel is dat kozijnen ongeveer eens in de
4 à 5 jaar moeten bijgewerkt (regulier onderhoud).
Directkosten

€ 22.500,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Waterslagen
Er zijn geen gebreken aan deze voorzieningen, het geheel kan als bedoeld functioneren.
Waterslagen worden van verschillende materialen gemaakt zoals kunststof, metalen (aluminium, zetwerk), beton
of steenachtige materialen (hardsteen, bakstenen, raamdorpelstenen). Bij steen of beton spreekt men vooral van
een raamdorpel, terwijl men bij metalen of kunststof van een waterslag spreekt. Steenachtige raamdorpels
hebben aan de onderzijde vaak een zogenaamd druip- of waterhol, waardoor het water niet langs de onderzijde
kan kruipen en zo in de gevel trekt.
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8. Keuken, toilet en badkamer
Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: Er zijn
meerdere toiletten en keukens aanwezig. Allen kunnen als zodanig voldoende functioneren.
Voor hiervoor genoemde overige zaken en/of bijzonderheden zijn geen kosten begroot.

Keuken(s)
In het object is een keuken aanwezig. Deze is geschikt voor gebruik en kan, behoudens nader te benoemen
gebreken, voldoende functioneren. De keuken is uitsluitend technisch beoordeeld, esthetische beoordeling
heeft niet plaats gevonden en is uiteraard persoonlijk.
Keuken: geen gebreken
De aanwezig keuken is geïnspecteerd op gebreken aan o.a. tegelwerk, kitwerk, voegwerk,
keukenkastdeuren, hang en sluitwerk, kastbodems, achterwanden, vocht, lamineerlagen, werkblad, wasbak,
kraan en dergelijke. Hieraan zijn geen gebreken opgemerkt, het geheel kan als bedoeld functioneren.
Keuken: wandafwerking
De wandafwerking is op enkele plaatsen (indien en voor zover aanwezig) gecontroleerd op bevestiging.
Hieraan zijn geen gebreken geconstateerd.
Keuken: voeg, kitwerk of afdichting
Het voeg- en/of kitwerk in de keuken is gecontroleerd. Dit verkeert in een voldoende conditie. Er zijn geen
gebreken opgemerkt.
Kitwerk dient ongeveer een keer per zeven jaar te worden vervangen. Het komt dan los langs de aansluitingen en
kan lekkage of vochtbelasting veroorzaken van onderliggende materialen. Zeker bij intensief gebruik is het
verstandig dit regelmatig te controleren.

Keuken: keuken kastdeuren
Enkele (kast)deuren van de keuken zijn gecontroleerd. Er zijn geen gebreken waargenomen.
Keuken: hang en sluitwerk kastjes
Het hang- en sluitwerk van de keukenkastdeuren verkeert in een voldoende conditie. Het geheel kan goed
functioneren. Er zijn geen gebreken.
Keuken: apparaten en afvoeren
De aanwezige apparaten zijn voor zover aanwezig niet getest, maar uitsluitend visueel geïnspecteerd.
Hierbij zijn geen gebreken opgemerkt. De overige voorzieningen, zoals kranen, afvoeren, wasbakken e.d.
functioneren voldoende.

Toilet: gebreken montage toilet
Er zijn gebreken aan de montage van de toiletpot geconstateerd. Mogelijk kan de montage van de pot
eenvoudig worden verbeterd. De opgenomen stelpost is gebaseerd op eenvoudig herstel.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 160,00

Verbeterkosten

-

Toilet: doorspoel mechanisme
Het doorspoelmechanisme van het toilet is gecontroleerd en getest. Deze functioneert voldoende.
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8. Keuken, toilet en badkamer
Toilet: doorspoeling
Tijdens de controle aan het toilet is mede gecontroleerd of het water vlot wegspoelt en niet ‘blijft hangen’.
Eventuele vertragingen in het afvoeren van dit afvalwater kunnen een indicatie zijn dat er (beginnende)
rioolproblemen zijn. In dit geval is er bij deze controle geen probleem opgemerkt. De doorspoeling verloopt
vlot en ‘soepel’.
Toilet: reservoir
Het reservoir van het toilet begint opnieuw met vullen na een doorspoeling. De vulsnelheid is prima. Aan de
onderdelen en het functioneren ervan zijn geen gebreken opgemerkt.
Wasbak: kraan defect / lekt
De kraan functioneert slecht waardoor deze kan gaan lekken of reeds lekt. Op termijn dient u er rekening
mee te houden dat deze vervangen moet worden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat door middel van
een reparatie en indien nodig door vervanging van rubbers deze weer voldoende kan functioneren.
Directkosten

€ 135,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Wand / vloerafwerking toilet: los of gebarsten (beperkt)
Als afwerking zijn (deels) tegels aangebracht. Deze zijn op enkele plaatsen gecontroleerd op bevestiging.
Het tegelwerk zit onvoldoende vast. De hechting is onvoldoende. Er zijn diverse (overige) gebreken. De
benoemde herstelkosten zijn gebaseerd op reparatie en aanhelen van de huidige afwerking conform het
bestaande werk.
Directkosten

€ 230,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Wasbak overige: gebreken wasbak
Er zijn gebreken aan de wasbak. Deze kan nog voldoende functioneren, op termijn houden we rekening met
vervangen van de wasbak.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 120,00

Verbeterkosten

-
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9. Verwarming en warm water
Verwarming: hoofdinstallatie
In het object is verwarming c.q. zijn warmtebronnen aanwezig.
Het gehele verwarming systeem c.q. de warmtebronnen in het object kunnen voldoende en goed
functioneren.
Verwarming: bouwjaar
De warmteopwekker is van het bouwjaar 1996 en daarmee ouder dan achtien jaar en technisch
afgeschreven. Ook zal het systeem zeer onzuinig zijn in gas- en/of energieverbruik. Beter is om de
warmteopwekker direct te vervangen, echter omdat deze nog kan functioneren kan dit ook op een later
moment.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 1.950,00

Verbeterkosten

-

Verwarming: algemeen en onderhoud
Er is voldoende onderhoud uitgevoerd. Dit bevordert de technische levensduur van het systeem en heeft
een positief effect op het energieverbruik. Periodiek dient onderhoud uitgevoerd te worden. De
onderhoudskosten zijn voor een gemiddeld onderhoudscontract.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 130,00

Verbeterkosten

-

Verwarming: expansievat
Het expansievat is gecontroleerd. Hieraan zijn geen gebreken waargenomen.
Een expansievat (onderdeel van het cv systeem) bestaat uit twee delen: een deel met lucht (onderste gedeelte)
en een deel met cv-water (bovenste gedeelte). Deze delen zijn gescheiden door een rubber vlies.

Verwarming: roest op afgiftebronnen / leidingwerk
Het systeem is aangetast door roestvorming. Om doorroesten te voorkomen adviseren wij u de roest te
verwijderen, het materiaal goed blank te schuren en het met de juiste middelen te voorzien van primer en
aflak.
Directkosten

€ 240,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Leidingwerk systeem verwarming
Voor zover aanwezig is het ondergrondse leidingwerk of het leidingwerk achter voorzetwanden en/of achter
betimmeringen visueel niet waarneembaar en niet geïnspecteerd. Tevens valt het geïsoleerde leidingwerk buiten
de scope van de inspectie. Er kunnen dus geen uitspraken gedaan worden over koppelingen, roest, isolatie en
dergelijke.

Leidingwerk: roest
Er is roest danwel oxidatie op meerder leidingwerk. Roest en oxidatie verwijderen, daar waar mogelijk moet
leidingwerk eventueel voorzien worden van isolatie, zodat er geen condensatie meer ontstaat en de basis
van het roestproces wordt weggenomen. Het gehele leidingwerk moet gecontroleerd worden. De
termijnkosten kunnen toenemen naar gelang de omvang van het roestend leidingwerk zou toenemen.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 640,00

Verbeterkosten

-
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9. Verwarming en warm water
Leidingwerk: asbestverdacht isolatiemateriaal
Er is asbestverdacht materiaal aanwezig. Ondanks het feit dat deze inspectie geen asbestinventarisatie is,
maken we hiervan toch melding als dit bekend is. Indien u zekerheid wenst, dient u een asbestinventarisatie
of een materiaalanalyse uit te laten uitvoeren. Pas dan is bekend of er werkelijk asbest is, alsmede de
hoeveelheid, de locatie en het risico. Aan de hand van deze rapportage kan hierover geen uitspraak worden
gedaan.
Ondanks het feit dat één of meerdere onderdelen zijn gesignaleerd als asbestverdacht materiaal, benadrukken
we dat het mogelijk is dat ook op andere plaatsen asbest aanwezig is, deze inspectie is heel nadrukkelijk geen
asbestinventarisatie.
In geen enkel object met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest middels deze visuele
inspectie worden uitgesloten omdat het geen formeel onderdeel van de inspectie uitmaakt. Asbest kan aanwezig
zijn in dakbeschot, vloerzeil, wanden, isolatie, koord, golfplaten, panelen, borstwering, lijmen, doek, spuitcement,
tegels etc. Indien hierover zekerheid gewenst is dient altijd nader onderzoek danwel een asbestinventarisatie
uitgevoerd te worden.

Warmwater installatie
Aan de warmwater installatie zijn geen gebreken opgemerkt, het geheel kan als bedoeld en voldoende
functioneren.
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10. Electra en brandveiligheid
Electra algemeen
Hoewel de installaties niet tot het bouwkundige deel behoren, worden ze vanwege het belang in relatie tot het
geheel van het object meegenomen in de beoordeling. Deze beoordeling is niet conform de NTA 8025. Er wordt
geen onderzoek verricht naar de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten.
Sinds 1 september 2005 is het verplicht, om in woningen waarvan de bouwvergunning is afgegeven na deze
datum, uitsluitend aardlekschakelaars toe te passen met een aanspreekstroom van maximaal 30 mA. Ook dienen
minimaal twee aardlekschakelaars te worden geïnstalleerd (bij meer dan één eindgroep), zodat ook bij kleinere
huisinstallaties, een ongestoorde lichtvoorziening wordt gewaarborgd en niet de gehele lichtinstallatie wordt
uitgeschakeld, indien een aardlekschakelaar in werking treedt. Een standaard norm is 1 aardlekschakelaar per 4
groepen. Dergelijke schakelaars worden alleen op aanwezigheid en functioneren getest. Er kan en zal geen
uitspraak worden gedaan of de groepsverdeling in orde is.

Electra: ouderdom groepen en meterkast
Een deel van de electra installatie is reeds vervangen een deel is gedateerd, het geheel kan bij elkaar
voldoende functioneren.
Electra: algehele indruk groepen en meterkast
De groepen en de meterkast verkeren in een voldoende conditie. Er zijn, visueel geen gebreken
waargenomen. Het geheel lijkt voldoende te kunnen functioneren. Er is geen maximale belasting of meting
(per groep) uitgevoerd. Wilt u alsnog een meting laten uitvoeren, neemt u dan contact met ons op.
Electra: aantal groepen
Er zijn voldoende groepen aanwezig. Dit is in deze huidige situatie en uiteraard bij normaal gebruik en
normale behuizing. Er zijn, visueel geen gebreken waargenomen. Het geheel lijkt voldoende te kunnen
functioneren. Er is geen maximale belasting of meting (per groep) uitgevoerd. Wilt u alsnog een meting
laten uitvoeren, neemt u dan contact met ons op.
Electra: aardlekschakelaar
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. U kunt hiervoor contact met ons opnemen of een plaatselijk elektricien
een meting laten uitvoeren.

Bedrading: recent (Bruin, blauw, zwart, geel/groen)
De bedrading is, voor zover zichtbaar en bekend recent, althans de meest recente kleuren worden gebruikt.

Electra: stalen buis
Er wordt (mogelijk) gebruik gemaakt van stalen leidingen en (centraal)dozen ten behoeve van de elektra. Deze
voorzieningen mogen gehandhaafd blijven. Advies: voor zover mogelijk deze, bij een eventuele verbouwing,
vervangen door pvc bij veranderingen aan het systeem. Stalen leidingen zijn toegepast tot ongeveer eind jaren
zestig.
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10. Electra en brandveiligheid
Electra: randaarde
Voor zover deze beperkte (steekproefsgewijs) meting van randaarding is uitgevoerd, lijkt e.e.a. voldoende te
kunnen functioneren.

Electra: wandcontactdozen en schakelmateriaal
Er zijn gebreken aan de wandcontactdozen en het schakelmateriaal. De afwerking is onvoldoende en
incidenteel niet veilig. Advies: klein onderhoud uitvoeren.
Directkosten

€ 130,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Electra: Amateuristische systeem aanpassingen uitgevoerd
Er zijn aanpassingen gedaan aan het elektrasysteem. Deze zijn niet professioneel uitgevoerd en
veroorzaken een onveilige situatie. Geadviseerd wordt om het gehele systeem door een deskundige te laten
controleren om een duidelijk en compleet beeld te krijgen van de installatie. Per direct moeten enkele kleine
aanpassingen uitgevoerd worden. De kosten kunnen oplopen naar gelang de bevindingen van de
installateur zijn.
Directkosten

€ 330,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Electra: WCD dicht bij een natte voorziening.
Let op dat WCD niet te dicht bij een watervoorziening zijn gesitueerd zijn. Geadviseerd wordt om een
installateur de situatie te laten beoordelen.
In zone 2 mag alleen elektrische apparatuur worden gebruikt, met ten hoogste 25V-wisselspanning of
60V-gelijkspanning resp. scheerwandcontactdozen volgens NEN-EN-IEC 61558-2-5. Deze elektrische apparatuur
moet voldoen aan de beschermingsklasse IPX4.
In zone 1 mag alleen elektrische apparatuur worden gebruikt, met ten hoogste 25V-wisselspanning of
60V-gelijkspanning. Deze elektrische apparatuur moet voldoen aan de beschermingsklasse IPX4.
In zone 0 mag alleen elektrische apparatuur in vaste opstelling worden gebruikt, met ten hoogste
12V-wisselspanning of 30V-gelijkspanning. Deze elektrische apparatuur moet voldoen aan de
beschermingsklasse IPX7.

Brandveiligheid: rookmelders
In dit object zijn rookmelders aanwezig. Op de melders zit een testknop. Wij adviseren u deze bij voorkeur
twee maal per jaar op signaal te testen. De melder dient verder te worden onderhouden (reinigen) en mag
niet worden geschilderd. Rookmelders dienen op alle verdiepingen aanwezig te zijn.
Het is niet gecontroleerd of de aanwezige rookmelders correct zijn geplaatst en/of correct functioneren.
Indien rookmelders functioneren op batterijen adviseren wij u jaarlijks de batterijen te vervangen. Neem geen
risico en zet deze vervangingsactie jaarlijks in uw agenda.

Brandgevaarlijke materialen: PVC
In het object zijn geen materialen aangetroffen die een verhoogd risico voor de brandveiligheid opleveren.
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11. Water en gas
Watervoorziening: watertransport
In het object zijn mogelijkheden aanwezig voor watertransport. Vanaf de meter kan het water naar de
verschillende tappunten.
Let op afgedopte waterleidingen (stilstaand water). Indien er waterdruk op staat is er een risico op dood water en
legionella, wat bij drukverlies in standleidingen terecht kan komen. Hierop is niet gecontroleerd omdat dergelijke
leidingen ook in muren of achter afwerkingen aanwezig kunnen zijn.

Watervoorziening: bevestiging watermeter
De watermeterbevestiging is niet optimaal. Het geheel (de watermeter en de aansluitingen) verkeert in een
acceptabele conditie. Op termijn moet klein onderhoud uitgevoerd worden en de bevestiging verbeterd
worden.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 120,00

Verbeterkosten

-

Watervoorziening: waterdruk koud water
Enkele tappunten zijn gecontroleerd. De hoeveelheid waterafgifte is voldoende. Het gehele systeem
functioneert voldoende. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.
Een perlator is het mondstuk op de kraan. Het zorgt ervoor dat er lucht in de waterstraal komt, waardoor er
minder water per tijdseenheid gebruikt wordt. De lucht zorgt er tevens voor dat de straal zijn waterdruk behoudt en
de straal dus krachtig blijft. Vervuiling in deze perlator kan ogenschijnlijk de waterdruk doen afnemen. Het is van
belang dat de perlator wordt schoongehouden en ontdaan van bijvoorbeeld kalkaantasting. De perlator kunt u
eenvoudig (jaarlijks) van de kraan losdraaien en reinigen.

Watervoorziening: waterdruk warm water
Enkele tappunten zijn gecontroleerd. De hoeveelheid waterafgifte is voldoende. Het gehele systeem
functioneert voldoende. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.
Watervoorziening: leidingwerk
Bij gebruik van warm en/of koud water wordt geen klappend leidingwerk gehoord. Een terugslag is niet
aanwezig. Het leidingwerk lijkt goed gebeugeld en/of bevestigd.
Watervoorziening: loden waterleiding
In het object zijn geen loden waterleidingen visueel waargenomen. Het watertransport in het object geschiedt
(voor zover zichtbaar) door middel van koperen of kunststof leidingen. Uiteraard zijn alleen de visueel zichtbare
stukken van het leidingwerk beoordeeld. Tot aan de meter is voor verantwoordelijkheid van de leverancier.

Gasvoorziening: geen opmerkingen
Hoewel de installaties niet tot het bouwkundige deel behoren, worden ze vanwege het belang in relatie tot het
geheel van het object meegenomen in de beoordeling. De beoordeling is daarmee wel beperkt, maar wordt zo
volledig mogelijk uitgevoerd. De gasinstallatie is visueel geïnspecteerd en dus niet gekeurd. Voor een technische
beoordeling kan een veiligheidskeuring worden uitgevoerd waarbij dan de gasinstallatie op drukverlies
gecontroleerd kan worden. Voor meer informatie over een veiligheidskeuring kunt u bellen met onze experts.
Eventueel leidingwerk in kruipruimtes, schachten of andere niet en/of beperkt zichtbare locaties zijn niet en/of
slechts voor het direct zichtbare gedeelte geïnspecteerd.
De gasinstallatie of onderdelen daarvan zijn tijdens de inspectie in bedrijf geweest en lijken voldoende te kunnen
functioneren. Het systeem is echter niet op drukverlies gecontroleerd.
De bevestiging van de gasmeter is tijdens het onderzoek voldoende. Voor zover te zien kan het systeem
voldoende functioneren. Wel regelmatig de bevestiging van het systeem controleren.
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11. Water en gas
Koolmonoxide
Er is, gedurende het onderzoek, ook een CO meting uitgevoerd. Gedurende deze meting zijn er geen
normoverschrijdende waardes gemeten. Koolmonoxide wordt ook wel de “onzichtbare moordenaar”
genoemd omdat het een volledig kleur, smaak en reukloos gas is, wat inhoudt dat men het niet kan zien,
proeven of ruiken.
Met het plaatsen van CO meters, in de buurt van de verbrandingstoestellen, kunt u de situatie voor in de
toekomst zelf goed beveiligen.
Koolmonoxide, ook vaak koolstofmonoxide (CO) genoemd, is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat
ontstaat als bijproduct van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen, gaskachels, geisers en
cv-ketels.
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12. Ventilatie
Ventilatie systeem: natuurlijk
Het object is voorzien van een natuurlijke ventilatie. Er zijn voldoende mogelijkheden voor spuiventilatie. Het
aantal reeds toegepaste mogelijkheden voor luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen, alsmede de
afmetingen hiervan, zijn voldoende.
Advies: regelmatig controleren of ventilatie voldoende is/blijft. Let erop dat er altijd ook voldoende lucht
toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen of openingen onder de deuren (na vloerafwerking: 2 cm).

Ventilatie systeem: centrale MV
Het centraal geregeld mechanisch ventilatiesysteem is niet getest. Het systeem is niet goed en niet
regelmatig onderhouden door een erkend installateur. De roosters worden niet regelmatig gereinigd.
Directkosten

€ 65,00

Termijnkosten

€ 130,00

Verbeterkosten

-

Dit object is voorzien van een centraal geregeld mechanisch ventilatiesysteem. Advies: regelmatig controleren of
de ventilatie voldoende blijft door de ventielen op hun capaciteit te laten inspecteren. Het gehele systeem,
inclusief de afzuigunit (elders in het object), dient regelmatig te worden gereinigd (bij voorkeur één keer per twee
jaar). De installatie is slechts visueel en alleen aan de buitenzijde geïnspecteerd. De capaciteit is niet getest. De
capaciteit neemt met 10 % per jaar af bij onvoldoende of geen onderhoud. De unit heeft een cyclus van vijftien
jaar en dient dan te worden vervangen. Het bouwjaar van de unit is niet bekend en wordt niet geregistreerd. De
kosten van een nieuwe unit bedragen circa € 550,00 incl. montage.
Let op: ook het buizensysteem in het object dient minstens één keer per twee jaar te worden gereinigd. Bij
onvoldoende onderhoud aan het buizensysteem ontstaan vernauwingen of soms zelfs verstoppingen in het
systeem. Deze locaties zijn de ideale broedplaatsen voor allerlei bacteriën.

Tekortkomingen ventilatiesysteem
In het object zijn geen problemen waar te nemen of aanwezig die worden veroorzaakt door
ventilatieproblemen.
Ventilatie: roosters
Hoewel de installaties niet tot het bouwkundige deel behoren, worden ze vanwege het belang in relatie tot het
geheel van het object meegenomen in de beoordeling. De beoordeling is daarmee wel beperkt, maar wordt zo
volledig mogelijk uitgevoerd. Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Zowel vanwege
bouwkundige als gezondheidsaspecten is een goede ventilatie noodzakelijk.
Boven de beglazing zijn geen roosters ten behoeve van aanzuiging en aanvoer van ventilatielucht aanwezig. Dit
wordt niet direct gezien als een gebrek. Een goede ventilatie is echter bevorderlijk voor een goed en gezond
binnenmilieu.
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13. Kruipruimte en kelder
Kruipruimte
Tijdens het onderzoek is gebleken dat er geen kruipruimte aanwezig is. Vloeren zijn, waar mogelijk, alleen
vanaf de bovenzijde geïnspecteerd.
Er is dus geen onderzoek uitgevoerd naar de staat en de toestand van fundering, vloer, balken, ventilatie en
eventueel optrekkend vocht. Over geen enkele van deze zaken kunnen dus uitspraken worden gedaan. Indien u
zekerheid wenst, is een nader onderzoek noodzakelijk. Dit is vrijwel alleen mogelijk door nader onderzoek om te
kunnen vaststellen in hoeverre ondeugdelijke delen verwijderd, vervangen, hersteld of vernieuwd kunnen of
moeten worden.

Kelder: trap
Aan de keldertrap zijn geen gebreken opgemerkt, deze kan als geheel voldoende en goed functioneren.
Kelder onder het object
Onder het object is een kelder aanwezig. Deze kan worden betreden en geïnspecteerd.
De hoofdconstructie van de kelder is beton. Over het algemeen is dit te verkiezen boven metselwerk, zeker
als het beton massief is en niet al te oud. Het nieuwere beton is waterdicht en zal geen vocht doorlaten.
Ouder beton is nogal eens poreus. Gedurige belasting door vocht vanaf de buitenzijde kan dus de oorzaak
zijn van een vochtprobleem in wanden of vloeren. Aan de buitenzijde kan echter nauwelijks of soms zelfs
geheel geen herstel worden uitgevoerd. Oudere betonnen kelders hebben dus vaak een vochtprobleem in
wanden en/of vloeren. In droge periodes is dit soms geheel niet zichtbaar of meetbaar.
Kelder: wanden tegelwerk
De wanden in de kelder of een deel daarvan zijn voorzien van tegelwerk. Dit tegelwerk vertoont gebreken.
Herstel kan worden uitgevoerd.
Directkosten

-

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

€ 560,00

Door de wandafwerking is echter niet met zekerheid vastgesteld of de bak waterdicht is en er kan al helemaal
geen enkele uitspraak worden gedaan over de achterliggende bouwkundige constructie.

Kelder: wand afwerking
Er is geen wandafwerking aanwezig, geadviseerd wordt dit te handhaven. Als u de wanden al wilt voorzien van
een verfsysteem, dient dit dampdoorlatend te zijn.

Kelder: vloer beton
Er is geen vloerafwerking zoals een tapijt of iets dergelijks op het beton aanwezig, geadviseerd wordt dit te
handhaven. Voor de bouwkundige constructie is dit het meest ideaal te onderhouden.
Als u de vloeren al wilt voorzien van een verfsysteem, dient dit dampdoorlatend te zijn.

Kelder: vocht in vloeren
Er is een hoog gehalte vocht gemeten. Injecteren is echter nog niet noodzakelijk. Bij een veranderde situatie
direct nader onderzoek uitvoeren. Wij adviseren u tevens om periodiek een controle uit te voeren op
afdichting en vochtdoorslag (vochtmeting). De uitgevoerde vochtmeting is indicatief en steekproefsgewijs
aan de oppervlakte uitgevoerd.
Om de atmosfeer in de kelderruimte te verbeteren kunt u de ventilatie aanpassen/herstellen. Dit kan door middel
van het aanbrengen van roosters in de muren naar buiten en/of naar de aangrenzende kruipruimte.
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13. Kruipruimte en kelder
Kelder: vocht in wanden
Er is een hoog gehalte vocht gemeten. Injecteren is echter nog niet noodzakelijk. Bij een veranderde situatie
direct nader onderzoek uitvoeren. Wij adviseren u tevens om periodiek een controle uit te voeren op
afdichting en vochtdoorslag (vochtmeting). De uitgevoerde vochtmeting is indicatief en steekproefsgewijs
aan de oppervlakte uitgevoerd.
Bij hogere vochtgehaltes moet u rekening houden met (indien aanwezig) het verzanden van voegwerk, alsmede
met loskomen van stucwerk e.d.

Kelder: ventilatie
De kelder is voldoende geventileerd. De ventilatie (vanuit de gevel of andersinds) is voldoende.
Water in de kelder
Het is niet vastgesteld of genoemd dat er op enig moment sprake is van wateroverlast in de kelder.
Het is en blijft uiteraard belangrijk (ook na herstel) hier regelmatig op te controleren. Periodiek zou u zelf het
vochtgehalte in wanden of vloeren kunnen meten. Bij hogere uitkomsten dient u in een vroeg stadium preventieve
maatregelen te nemen.
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14. Vloeren
Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: Diverse
ruimtes zijn niet te inspecteren i.v.m. onvoldoende toegang/deuren op slot.
Voor hiervoor genoemde overige zaken en/of bijzonderheden zijn geen kosten begroot.
Vloeren 1e woonlaag
De vloer is onder de bovenzijde van de eventueel aanwezige afwerking niet geïnspecteerd. Het is mogelijk dat na
het verwijderen van de vloerafwerking alsnog gebreken zichtbaar worden.
De vloer van de eerste woonlaag is van beton en/of steenachtig. Bij betonnen en/of steenachtige vloeren moet u
altijd rekening houden met geluidsoverdracht. Het aanbrengen van bijvoorbeeld plavuizen kan hinderlijke
geluidsoverlast veroorzaken.

Vloeren 2e woonlaag
De vloer is onder de bovenzijde van de eventueel aanwezige afwerking niet geïnspecteerd. Het is mogelijk dat na
het verwijderen van de vloerafwerking alsnog gebreken zichtbaar worden.
De vloer van de overige woonla(a)g(en) zijn van beton en/of steenachtig. De vloer(en) is (zijn) onder de
bovenzijde van de eventueel aanwezige afwerking niet geïnspecteerd. Bij betonnen en/of steenachtige vloeren
dient u altijd rekening te houden met geluidsoverdracht. Het aanbrengen van bijvoorbeeld plavuizen kan op een
ondergelegen verdieping hinderlijke geluidsoverlast veroorzaken.

Vloerafwerking
In verband met de aanwezigheid van vloerafwerking is de onderliggende vloerconstructie aan de bovenzijde niet
geïnspecteerd. Indien meubels en dergelijke aanwezig waren, dan zijn deze niet verplaatst, tapijt is niet ‘opgetild’
of (deels) verwijderd om de onderliggende constructie te inspecteren.

Vloeren: niet vlak / waterpas
Op meerdere plaatsen is de vloer niet vlak en/of waterpas. Indien hiervan de directe oorzaak kan worden
achterhaald, zal deze elders in dit rapport worden benoemd en omschreven.
In bepaalde gevallen zou dit uiteraard te maken kunnen hebben met de ouderdom van het object. De vloeren van
een object (m.n oudere woningen) met een fundering op staal zullen vaker en sneller niet vlak of waterpas zijn
dan van een object met een fundering op palen. Verzakte of niet vlakke vloeren kunnen ook het gevolg zijn van
(ernstige) funderingsproblemen. Indien hiertoe aanleiding is, zal, zoals opgemerkt, dit elders in dit rapport worden
benoemd.

Vloeren: vlakheid / waterpas
In de verschillende vloervelden zitten ongelijkheden in de hoogtes. Dit kan te maken hebben met
verschillende bouwperiodes.
De voornoemde gebreken zijn niet van een dermate ernstige aard, dat er problemen worden verwacht.
Indien u zekerheid wenst is er een destructief vervolgonderzoek noodzakelijk.
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14. Vloeren
Vloeren: vocht percentage begane grond
Er is geen vochtmeting uitgevoerd. Hiervoor is geen reden geweest en/of er zijn geen mogelijkheden geweest om
een correcte meting uit te voeren.

Plavuizen/terrazzo vloer
In het object is een plavuizen / terrazzo vloer aanwezig. De (eventueel) aanwezige meubels zijn niet verplaatst.
Na verwijdering daarvan kunnen alsnog (meer) gebreken zichtbaar worden.
Indien plavuizen / terrazzo zijn gemonteerd op een houten ondervloer geeft dit een extra risico op loskomen van
het materiaal op een altijd onverwacht en niet te voorzien moment. Op enig moment kan bij hout makkelijker dan
bij beton de spanning in de vloer veranderen, waardoor spontaan breuk of loskomend materiaal kan optreden.
Indien plavuizen/terrazzo zijn gemonteerd op een betonnen of soortgelijke ondervloer kan op enig moment de
spanning in de vloer veranderen, waardoor spontaan breuk of loskomend tegelwerk kan optreden.

Plavuizen/terrazzo vloer: gebreken (los)
Er liggen plavuizen / terrazzo los en/of er is breuk, waardoor aangenomen wordt dat de bevestiging van het
materiaal niet geheel voldoende is. Vooralsnog gaan we ervan uit dat herstel mogelijk is. Deze beoordeling
is gebaseerd op een steekproefsgewijze inspectie.
Directkosten

-

Termijnkosten

€ 1.140,00

Verbeterkosten

-

U moet er rekening mee houden dat op termijn meer materiaal los kan komen, breuk kan ontstaan en er op enig
moment kosten gemaakt moeten gaan worden voor herstel of vervanging. De opgenomen herstel kosten zijn
gebaseerd op de situatie tijdens het onderzoek. De inspectie van de vloer was steeksproefgewijs. Eventuele
kosten worden uiteraard sterk beïnvloed door de vraag of herstel of algeheel vernieuwing uitgevoerd dient te
worden, belangrijke vraag is dan ook of de gebruikte materialen nog voorhanden of te verkrijgen zijn.
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15. Fundering
Fundering: funderingsmethode
De funderingsbalken zijn van beton. Betonnen funderingsbalken hebben een minder hoog risico voor wat
betreft optrekkend vocht en dergelijke dan bijvoorbeeld gemetselde funderingen.
In verband met een verhindering, belemmering of geen toegang is de fundering geheel niet zichtbaar er is
geen inspectie uitgevoerd voor dit onderdeel.
Er is dus geen onderzoek uitgevoerd naar de staat en de toestand van fundering, vloer, balken, ventilatie en
eventueel optrekkend vocht. Over geen enkele van deze zaken kunnen dus uitspraken worden gedaan. Indien u
zekerheid wenst, is een nader onderzoek noodzakelijk. Dit is vrijwel alleen mogelijk door nader onderzoek om te
kunnen vaststellen in hoeverre ondeugdelijke delen verwijderd, vervangen, hersteld of vernieuwd kunnen of
moeten worden.
Een fundering moet iets kunnen dragen, dat is duidelijk. Maar een fundering moet zelf ook ergens op kunnen
steunen. Bij op staal gefundeerde objecten kan het voorkomen dat er verhoogde risico's op verz(w)akkingen in de
bodemstructuur aanwezig zijn. Een onderzoek naar de gesteldheid van de bodemstructuur is niet uitgevoerd.
Fundering op staal is een funderingswijze waarbij de muren of wanden, meestal door tussenkomst van een
verbrede voet, op de draagkrachtige bodem rusten. Op deze manier wordt ook de stabiliteit van de muren
vergroot. De aanleg (onderkant van de fundering) moet vorstvrij zijn om opvriezen en daarmee gepaard gaande
scheurvorming en/of verzakking te voorkomen.
Betonnen funderingsbalken hebben een minder hoog risico voor wat betreft optrekkend vocht en dergelijke dan
bijvoorbeeld gemetselde funderingen.

Rapportnummer: 211303

BOUWKUNDIG RAPPORT

1 februari 2018
Pagina 38 van 48

16. Afvoeren en riolering
Riolering
Het is onbekend of het afschot van de afvoeren en de rioleringen wel of niet in orde is, vanwege
verhinderingen of beperkingen tijdens de inspectie is dit niet vast te stellen. Een goed afschot is
noodzakelijk. Bij wijzigingen in uw systeem adviseren wij u altijd hiermee rekening te houden.
De rioleringen (en eventuele standleiding) zijn (deels) gedateerd. Vervangen is echter vooralsnog niet
noodzakelijk. Voor zover zichtbaar functioneert de riolering voldoende.
Buiten rioleringen zijn visueel niet te inspecteren, derhalve kunnen deze niet beoordeeld worden. Voor de
aanwezigheid van eventuele septiktank moet dit aangegeven worden door de makelaar/verkoper bij de
aankopende partij.
De riolering is beperkt zichtbaar. Het deel buiten het object is geheel niet geïnspecteerd. De afvoeren en
rioleringen zijn alleen visueel aan de buitenzijde geïnspecteerd. Uiteraard zijn de buizen aan de binnenzijde niet
gecontroleerd.
Wij kunnen geen uitspraken doen over afvoeren die verwerkt zijn in wanden, achter aftimmeringen of op andere,
niet zichtbare, locaties.
Er moet rekening gehouden worden met regulier onderhoud, zoals het doorspuiten van de riolering. Bij
schoonmaakwerkzaamheden en verbouwing wordt onbewust vuil water door de riolering gespoeld wat dan tot
verstoppings / lekkage problemen kan leiden.
De meeste rioolstelsels voeren naast afvalwater ook regenwater af. Dit worden 'gemengde rioolstelsels' genoemd.
Er zijn ook 'gescheiden rioolstelsels'. Deze voeren het afvalwater af naar de waterzuiveringsinstallaties. Het
regenwater gaat via een apart systeem naar het oppervlaktewater (zoals meren en rivieren). Een ander systeem
is de 'drukriolering'. Via dunne kunststof transportleidingen duwt een pomp in een ondergrondse put het
afvalwater naar de zuivering. Regenwater mag niet op de drukriolering zijn aangesloten.

Riolering materiaal: gietijzer (oud)
Bij ijzeren rioleringen moet rekening gehouden worden met een algehele vernieuwing op termijn.
Gietijzer is grotendeels in onbruik geraakt vanwege de brosheid van het materiaal en de lage trekbelasting die het
kan doorstaan. Eén van de grote voordelen van gietijzer is de geluiddempende werking. Doordat het materiaal
bros is, kunnen de zuren van het afvalwater in het materiaal treden en lekkage veroorzaken. De technische
levensduur van een gietijzeren riolering is inmiddels bij intensief gebruik bijgesteld naar 25 jaar. Bij ijzeren
rioleringen moet rekening gehouden worden met een algehele vernieuwing op termijn.
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17. Balkons, dakterras
Dakterras vloer
In verband met een afwerking aan de bovenzijde van de vloerconstructie is inspectie niet mogelijk. Let erop dat er
na verwijdering van de afwerking alsnog problemen/gebreken zichtbaar kunnen worden.

Balustrade / leuning
Het dakterras is voorzien van een hekwerk/balustrade. Dit geheel verkeert in voldoende conditie, aan het
hekwerk zijn geen gebreken opgemerkt. Het hekwerk kan veilig en als bedoeld functioneren.
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18. Gevels exterieur
Soort gevel: metselwerk
Metselwerk is de meest gebruikte en traditionele manier van bouwen. De toepassingstechniek is uiteraard in de
loop der jaren flink verbeterd. Daar waar vroeger nauwelijks dilataties (een dilatatie(voeg) heeft als doel het
uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen) in het metselwerk werden
toegepast, is dat tegenwoordig het tegenovergestelde. Geen dilatatie betekent doorgaans meer risico op
scheurvorming zonder dat daar een constructief probleem aan ten grondslag ligt, maar als oorzaak heeft een
werking en zetting van materialen. Zeker daar waar objecten voorzien zijn van een zogenaamde staalfundering
(zonder palen) is daarom nogal eens scheurvorming aanwezig zonder constructieve oorzaak. Nieuwere objecten
zijn voorzien van voldoende dilataties. Als het object dan ook nog eens onderheid is, zijn de risico´s op
scheurvorming minimaal.

Constructie gevel: metselwerk
Het metselwerk boven het kozijn c.q. de dragende constructie verkeert in een voldoende en goede conditie.
Hierbij zijn geen gebreken opgemerkt. Er is geen scheurvorming waargenomen het geheel kan als bedoeld
functioneren.
Het kan zijn dat achter het metselwerk nog een (stalen) latei of een andere vorm van een constructie aanwezig is.
Meestal is deze niet zichtbaar. Bij oudere objecten en vochtdoorlatende gevels of aansluitingen kan er schade
aan deze constructieve voorzieningen ontstaan en dus verz(w)akken. De gevolgen hiervan kunnen hoge kosten
met zich meebrengen.

Gevels: scheurvorming
In de aanbouw is scheurvorming c.q. schade aanwezig.
Deze schade dient te worden hersteld, omdat hierdoor lekkage kan ontstaan. De opgenomen kosten
hebben alleen betrekking op de scheurvorming in de gevel van het onderzoeksgebied.
Directkosten

€ 520,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

In verband met gebreken aan de gevel is beperkt risico aanwezig dat dit het gevolg is of zou kunnen zijn
van een constructief probleem en/of van de fundering. Dit risico is beperkt, een vervolginspectie m.b.t. de
oorzaak van deze gebreken en de mogelijk oplossingen is wat ons betreft niet noodzakelijk, wel adviseren
wij de aanwezige scheurvorming te herstellen.
In de bestaande bouw is er altijd een beperkt risico dat door werking en zetting van materialen of het ontbreken
van voldoende dilataties thermische scheurvorming gaat optreden en/of reeds zeer beperkt aanwezig is.

Gevels: voegwerk metselwerk
Het voegwerk verkeert, voor zover zichtbaar, in een redelijke tot voldoende conditie. Er zijn geen gebreken
opgemerkt.
De technische levensduur van de voeg is aan het verstrijken, maar kan nog jarenlang functioneren als bedoeld en
is technisch acceptabel.

Gevels: conditie stenen (metselwerk)
De kwaliteit van de stenen c.q. het metselwerk is aan de buitenzijde geïnspecteerd. De stenen verkeren in
een voldoende en goede conditie.
De baklaag van het metselwerk (c.q. de stenen) is intact. Indien een baklaag is aangetast, verliest de steen
deels zijn afwaterende functie. Vocht wordt dan door de steen opgezogen en vastgehouden.
De stenen zijn geïnspecteerd op schilfering. Hierbij zijn geen gebreken geconstateerd.
Met name in de winter bij bevriezing van de gevel kan dit leiden tot grotere schade aan het metselwerk. Deze
bevriezing zal dan weer een schilfering, ofwel afboeren van het metselwerk tot gevolg hebben.
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18. Gevels exterieur
Luifel: gebreken loodstroken
Er zijn gebreken aan de loodstroken en dakaansluiting van de luifel. Deze gebreken dienen te worden
hersteld. Gebreken aan loodstroken kunnen een lekkage veroorzaken aan binnenzijde van het object.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat eenvoudig herstel middels reparatie mogelijk is.
Directkosten

€ 135,00

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

-

Witte uitslag of uitbloei
Zichtbare witte uitbloei is op het gevelwerk waarneembaar. Bij regen komen sulfaten en vrije kalk in de
poriën van het metselwerk terecht. Als het metselwerkoppervlak opdroogt, komen deze elementen weer
naar de oppervlakte.
In veel gevallen gaat het om wateroplosbare bestanddelen uit het metselwerk die er tijdens regen en winderig
weer ook weer afspoelen. In alle gevallen raden wij het af om voor het verwijderen van witte uitbloei op
gevelmetselwerk stoffen te gebruiken die in de markt bekend staan als reinigingszuren. Veel van deze producten
zijn gebaseerd op zoutzuur, fosforzuur, azijnzuur of combinaties van zuren. Bij onoordeelkundig gebruik kan dit tot
grote schade aan het metselwerk leiden. Vraag daarom eerst informatie bij de baksteenfabrikant voordat u van
deze middelen gebruik maakt.
In metselwerk komen wateroplosbare bestanddelen voor, die afkomstig kunnen zijn uit de metselsteen en/of de
metselmortel. De meest voorkomende oplosbare bestanddelen zijn sulfaten en vrije kalk. Deze bevinden zich in
de met water gevulde poriën van het metselwerk. Bij regen komen de sulfaten en vrije kalk in de poriën van het
metselwerk terecht. Als het metselwerkoppervlak opdroogt, komen deze elementen weer naar de oppervlakte. De
opgeloste bestanddelen slaan dan neer in het drogingsfront, dat zich in het metselwerk dan wel op het
metselwerkoppervlak bevindt. Afhankelijk van waar het drogingsfront zich bevindt, zal zichtbare witte uitbloei
optreden.
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19. "Buiten het object"
Opmerkingen van de inspecteur
Door de inspecteur worden de volgende bijzonderheden vanwege hun relevantie apart benoemd: De muur
van de aantree vertoont schade aan metsel en voegwerk en de tuinmuur heeft scheurvorming door
bevriezing/uitzetten van de aarde . Hier herstel plegen om meer schade op termijn te voorkomen.
Verbeter kosten voor deze maatregel
Directkosten

-

Termijnkosten

-

Verbeterkosten

€ 780,00

Buitentrap: metaal verankering muur
De trap is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Hierbij zijn geen gebreken geconstateerd. De
muurbevestiging is voldoende. Regelmatig de bevestiging en de veiligheid controleren.

Balustrade / trapleuning: verankering met muur
De balustrade/trapleuning is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Hierbij zijn geen gebreken
geconstateerd.

Overige bouwsels buiten het object
Door de inspecteur zijn de volgende opmerkingen nog gemaakt voor wat betreft enkele
onderdelen/gebreken buiten de woning: Het houten later geplaatste bijgebouw wordt gesloopt en is op
verzoek niet geinspecteerd.
Hoewel het benoemen van gebreken aan overige bouwsels buiten het object niet valt binnen de scope van
deze bouwtechnische inspectie zijn deze (deels) wel opgemerkt en wordt er onder de post verbetering een
bedrag voor het herstellen van deze gebreken grof begroot.
Bouwsels buiten het object zijn o.a. metselwerken, overige berghokken, muren, eventueel hekwerken, niet
originele luifels en dergelijke. Tuinhekjes en erf afscheidingen vallen buiten de scope van deze bouwkundige
inspectie, het niet benoemen van gebreken buiten het object aan overige bouwsel sluit de aanwezigheid hiervan
niet uit.
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TOELICHTING

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).

Voorwaarden & Normen 2015-2, geldig vanaf 01-01-2015

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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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
AANVRAGER

KEURINGSINSTANTIE
bedrijf: Perfectkeur B.V.

naam: P. Nijman

adres: Kerkstraat 36
adres: Postbus 9020

postcode: 3341LE

postcode: 7000 HA

plaats: Hendrik Ido Ambacht
telefoonnummer: 078-6849750

plaats: Doetinchem

naam inspecteur: J.C. Copier
telefoon: 0314377203

nummer Kamer van Koophandel: 24397277
ingeschreven als:
bouwkundig adviesbureau

architectenbureau

(bouwkundig)schade
expertisebureau

aannemersbedrijf

WONING

VERANTWOORDING

adres: Louise de Colignystraat 11

Datum inspectie: 30 jan 2018
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

postcode: 7001GD
plaats: Doetinchem
woningtype: Bedrijfspand

(handtekening inspecteur)

bouwjaar (indicatie): 1947

KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE
(verzamelstaat)
Direct
Op termijn
noodzakelijke kosten noodzakelijke kosten Totale kosten
Totaal algemeen

€ 3.660,00

€ 875,00

€ 4.535,00

Totaal bouwlagen

€ 30.935,00

€ 4.070,00

€ 35.005,00

TOTAAL WONING

€ 34.595,00

€ 4.945,00

€ 39.540,00

Verbetering

Verbeteringskosten op basis van bijgevoegd verbeterplan/offerte:

€ 0,-

OPMERKINGEN:
LET OP: Dit is de verplichte NHG bijlage die u kunt gebruiken, indien nodig, voor de financiering van uw woning.
In deze bijlage zijn alleen de gegevens en kosten verwerkt die relevant zijn conform de normen van de NHG. Voor de
volledige informatie over de toestand van de woning verwijzen wij u naar het rapport wat u hier voorgaand aantreft.
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KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN
CODE
ELEMENT
LOCATIE EN
OMSCHRIJVING
GEBREK

ACTIE

K.V.(%)

DIRECT
NOODZAKELIJKE
KOSTEN

OP TERMIJN
NOODZAKELIJKE
KOSTEN

A.0

Fundering

-

-

€ 0,00

€ 0,00

A.1

Kruipruimte

-

-

€ 0,00

€ 0,00

A.2

Portiek / galerij

-

-

€ 0,00

€ 0,00

A.3

Dak

Zie voorgaande rapportage

H

N.V.T.

€ 290,00

€ 0,00

A.3.1

Dakbedekking

Zie voorgaande rapportage

H

N.V.T.

€ 2.060,00

€ 875,00

A.3.2

Schoorstenen

Zie voorgaande rapportage

H

N.V.T.

€ 1.310,00

€ 0,00

A.4

Brandveiligheid

-

-

€ 0,00

€ 0,00

A.5

Ongedierte / zwam

-

-

€ 0,00

€ 0,00

A.6

Diversen

-

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.660,00

€ 875,00

TOTAAL

KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN
CODE
ELEMENT
LOCATIE EN
OMSCHRIJVING
GEBREK
B.1.1

Betonwerk gevels

B.1.2

Metselwerk / Gevels Zie voorgaande rapportage

B.1.3
B.2.1

Metalen
constructiedelen
Kozijnen / ramen /
deuren buiten

-

ACTIE

K.V.(%)

DIRECT
NOODZAKELIJKE
KOSTEN
€ 0,00

€ 0,00

N.V.T.

€ 1.040,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

H

OP TERMIJN
NOODZAKELIJKE
KOSTEN

-

-

Zie voorgaande rapportage

H

N.V.T.

€ 4.950,00

€ 3.940,00

N.V.T.

€ 24.880,00

€ 0,00

B.2.2

Schilderwerk buiten

Zie voorgaande rapportage

H

B.3

Vloeren, houten
constructiedelen

-

-

€ 0,00

€ 0,00

B.4

Sanitair

-

-

€ 0,00

€ 0,00

B.5

Ventilatie / vocht

Zie voorgaande rapportage

H

€ 65,00

€ 130,00

B.6

Diversen

-

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.935,00

€ 4.070,00

TOTAAL

N.V.T.

TOELICHTING
•
•
•
•

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.
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PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN (vervolg)
CODE

KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN

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.
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).

A.1

A.2

A.3

A.3.1

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

A.3.2

SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS
Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen.
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.

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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PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN (vervolg)
CODE

KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN

BOUWBESLUIT

B.1.1

BETONWERK GEVELS
Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen.

§ 2.1.2 + § 2.2.2

B.1.2
B.1.2.1
B.1.2.2

METSELWERK/GEVELS
Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen.
Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk,
uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en
gescheurde stenen vervangen.
Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen
overeenkomstig bestaande toestand (evt. icm 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.
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
deskundigadvies (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
Bij inpandige keukens, badkamers en wc’s dient voldoende ventilatie
mogelijk te zijn.

B.1.2.3
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Informatie bedrijf en overige diensten
Perfectkeur B.V. is een onafhankelijk, zelfstandig, bouwkundig adviesbureau. Als landelijk opererende organisatie, dé specialist op
het gebied van woninginspecties. Wij bieden een veelzijdig en uiteenlopend pakket aan diensten, waarbij onze kwaliteit in
dienstverlening en eindproduct de constante en bepalende factor voor de eindklant is.
Al vele jaren maakt Perfectkeur B.V. het onderscheid in de markt, door op veel punten net iets verder te gaan! In ontwikkeling van
rapportages en inspectiemethoden is Perfectkeur B.V. een absolute voorloper in de markt. Als ISO-9001, SC-540 en BRL-9500
gecertificeerd inspectiebedrijf is ons kwaliteitsniveau gewaarborgd.
Overige diensten.
U heeft al kennis gemaakt met ons door middel van dit rapport. Onderstaand een greep uit onze overige diensten die wij met
evenveel plezier, passie en nauwgezetheid voor u kunnen uitvoeren.
Bouwkundig onderzoek

Energielabel & -advies

0-Meting & Onderhoudsplan

Bouwtechnische keuring

Energielabel woning

Meerjaren Onderhoudsplan

Technisch beheer vastgoed

Betonrotkeuring

Energieadvies woning (EPA-W)

Onderhoudsplan zelf maken

Schade-expertise

Asbestonderzoek Type A

Energielabel zakelijk

Vooropname / 0-meting

Juridische geschillen

Asbestonderzoek Type B
Asbestonderzoek Type 0

Energieadvies zakelijk (EPA-U)

Vooropname Exterieur

Videoscoop inspectie

Plattegrond i.c.m. Energielabel

Vooropname Basis

Endoscoop inspectie

Oplevering nieuwbouw

MeerMetMinder subsidietraject

Oplevering verbouw

Gevel inspectie
Kruipruimte (speciaal)

Funderingsonderzoek basis

Binnenmilieuadvies en label
Energieprestatiecertificaat

Vooropname Uitgebreid
NAP-Hoogtemeting
Deformatie basis

Thermografische inspectie

Funderingsonderzoek uitgebreid

Het Perfectlabel

Deformatie uitgebreid

Vochtproblemen inspectie

Bouwfasebegeleiding

Depot Akte / Bouwexploot

Veiligheidskeuring NTA8025

Zekerheidskeuring

Scheurmeters

Laagspanning NEN3140

Specialistische diensten

Bodemonderzoek

Voor een actueel overzicht van al onze diensten en tarieven kunt u altijd terecht op onze website perfectkeur.nl
Informatie over: uitgebreid energiebesparingsadvies.
Een energieadvies van Perfectkeur B.V. biedt veel toegevoegde waarde bij aan- of verkoop van een woning. De adviseur zet op een
rij wat de huidige staat van uw woning is en waar u energie kunt besparen. Er wordt ook gekeken naar de toepasbaarheid van
maatregelen. Een bouwkundige maatregel staat nooit op zichzelf en heeft altijd gevolgen. Daarom kijkt onze gecertificeerde
bouwkundige naar het geheel van de woning en voert hij metingen uit om vervolgproblemen te voorkomen. Een
energiebesparingsonderzoek, is snel terugverdiend!
Informatie over: betonrotkeuringen en hersteladviezen.
De problemen met betonrot doen zich meestal voor in geval van een Kwaaitaal- of Mantavloer. In een bepaalde bouwperiode is er
een fout in het vervaardigingproces geweest, die in de loop der tijd 'betonrot' doet ontstaan. Perfectkeur B.V. voert onderzoek uit en
komt met een gedetailleerd hersteladvies. Onderzoek en hersteladvies voldoet aan de hoogste eisen. Deze zijn vastgelegd in CUR
aanbeveling 79 en de BRL 2818. Op herstel van vloeren geven wij maar liefst 20 jaar garantie op de hele vloer!.
Informatie over: vervolginspecties bij aan- en verkoop van woningen.
U heeft hier een bouwkundig rapport die een beoordeling geeft van een woning. Naast deze bouwtechnische keuring heeft
Perfectkeur B.V. uitgebreide inspectiemogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld aan bouwfasebegeleiding voor nieuwbouw,
videoscopische inspectie voor slecht toegankelijke ruimten en gevels. Ook voor specialistische onderzoeken zoals thermografische
inspectie (infrarood), funderingsinspectie of luchtdichtheidsmetingen kunt u bij ons terecht.
Informatie over: meerjaren onderhoudsplanning (MOP).
Wij bieden een unieke MOP aan. Dit varieert van de mogelijkheid van opname ter plaatse door onze bouwkundigen tot het zelf
maken van een MOP via onze site. Maar ook de meest uitgebreide vorm van MOP te weten het volledige beheer en uitvoering van
onderhoud aan gebouwen. In alle varianten is er sprake van een transparant en voor de klant inzichtelijk plan dat ten allen tijde
online geraadpleegd kan worden.
Informatie over: vooropname of 0-meting.
Indien er werkzaamheden plaats vinden in de omgeving van gebouwen die een risico op schade aan het gebouw met zich
meebrengen, dan kunnen wij een vooropname uitvoeren. Door middel van een bouwkundige opname en een fotoreportage leggen
wij de huidige staat van een gebouw vast. Tevens plaatsen we zgn. scheurmeters op kritische plaatsen, zodat eventueel optredende
schade direct zichtbaar wordt.

MEETRAPPORT
Conform de NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden’, inclusief
het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008 en de NTA 2581:2011 "Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580:2007 incl.
correctieblad C1:2008"

Object type
Adres
Postcode/Plaats

Kantoor-/Bedrijfspand
Louise de Colignystraat 11
7001 GD Doetinchem

Datum Meetopname
Datum Meetrapport
MeetrapportO&c
Meetcertificaat Type A
Status

29 oktober 2019
6 november 2019
OC-2019-58213
Ingemeten en gecontroleerd op locatie
Definitief

Opdrachtgever
Adres
Postcode/Plaats

BUHA
Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem

M E E T R A P P O R T

Informatie bij het rapport
Object&co Nederland BV heeft een NEN 2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven.
Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden
van gebouwen – Termen, definities en bepalings-methoden’, inclusief het correctieblad NEN
2580:2007/C1:2008.

Verantwoording Meetrapport NEN 2580
• De meting heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2019, waarbij de maatvoering van alle ruimten is
nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie;
• Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is
voor de maatvoering het hart van de muur aangehouden;

Object&co Nederland BV heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld:

Bruto vloeroppervlakte - BVO - Object

2 239,10 m2

Bruto vloeroppervlakte - BVO - Geheel Perceel

2 250,80 m2

Verhuurbare vloeroppervlakte(n) - VVO - Object

1 807,31 m2

Netto vloeroppervlakte(n) - NVO

1 812,79 m2

Netto inhoud - Object

5 794,40 m3

Netto inhoud - Geheel Perceel

5 794,40 m3

Bruto inhoud - Object

7 664,20 m3

Bruto inhoud - Geheel Perceel

7 664,20 m3

Rapport opgemaakt door M. van Essen, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Hilversum, 6 november 2019

Ing. M. van Essen
Object&co Nederland BV

© 2019 – Object&co – www.objectenco.nl
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Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader
Bij het bepalen van de vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de NEN 2580:2007 NL, inzake
‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het
correctieblad C1:2008 en voor zover relevant confom de NTA 2581 ‘Opstellen van meetrapporten
volgens NEN 2580’.
Een meetcertificaat voorkomt onduidelijkheid en discussie en zorgt er voor dat de juiste vierkante
meters worden gehanteerd. Een meetcertificaat wordt in de meeste gevallen toegepast, wanneer er
een huurprijs moet worden vastgesteld van een object.
Ook voor de bepaling van een aankoop- of verkoopsom brengt een meetcertificaat duidelijkheid. Een
meetcertificaat is tevens een welkom instrument bij het omslagen van bijvoorbeeld servicekosten,
interne kostenverrekeningen of de inrichting van uw facility management.
Met behulp van een NEN 2580 meetcertificaat, kan de toedeling van de (algemene) vierkante meters
naar gebruiksfunctie en naar verschillende gebruikers c.q. huurders worden verduidelijkt.
De belangrijkste eenheden waarin de oppervlakte wordt weergegeven zijn:
BVO –
Bruto Vloer Oppervlakte;
NVO –
Netto Vloer Oppervlakte;
VVO –
Verhuurbaar Vloer Oppervlakte;
GO
–
Gebruiks Oppervlakte.
In vrijwel de meeste gevallen wordt een meetrapport opgesteld ten behoeve van de bepaling van het
verhuurbare vloeroppervlakte, het VVO.
Een meetrapport is een gewaarmerkte rapportage van een meting van de oppervlakten van ruimten
of groep van ruimten van een gebouw of groep van gebouwen bestaande uit een of meerdere
meetcertificaten met bijbehorende meetstaten en (vlakken)tekeningen, aangevuld met een
toelichting op het type meetcertificaat dat wordt verstrekt en een opgave van de uitgangspunten,
voorbehouden en aannames.
Meetcertificaten worden onderverdeeld in drie typen:
– Meetcertificaat A
– Meetcertificaat B
– Meetcertificaat C
Met deze drie verschillende typen meetcertificaten wordt, bij verschillende uitgangspunten, het
onderscheid duidelijk met betrekking tot de betrouwbaarheid van een meting.
Meetcertificaat A:
– uitgangspunt
gebouw ter plaatse gecontroleerd of ingemeten
– meting vanaf
alle soorten plattegrondtekeningen
– controle ter plaatse
ruimten gecontroleerd op functie, maten gecontroleerd of ingemeten
– nauwkeurigheid
hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog
ten opzichte van de werkelijke situatie

© 2019 – Object&co – www.objectenco.nl

M E E T R A P P O R T
Meetcertificaat B:
– uitgangspunt
gebouw niet ter plaatse gecontroleerd, in aanbouw, verbouw,
uitvoeringsgereed
– meting vanaf
bestek-, uitvoerings-, werk- en/of revisietekeningen
– controle ter plaatse
n.v.t. of ruimten gecontroleerd op functie
– nauwkeurigheid
hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar
onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie. Gelet op de fase waarin de tekening(en)
zijn gemaakt, kan worden aangenomen dat er slechts een geringe afwijking te verwachten is
ten opzichte van de werkelijkheid. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld.
Tevens kunnen functies van ruimten zijn gewijzigd, wat de VVO kan beïnvloeden
Meetcertificaat C:
– uitgangspunt
gebouw in ontwerpfase
– meting vanaf
voorlopige of definitieve ontwerptekeningen
– controle ter plaatse
n.v.t.
– nauwkeurigheid
hoogten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar
hypothetisch ten opzichte van de werkelijke situatie. Gelet op de fase waarin de tekening(en)
zijn gemaakt, is het mogelijk dat tijdens het verdere ontwerpproces, de bouwvoorbereiding
en/of de realisatie van het gebouw nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Beknopte uitleg NEN 2580
De verhuurbare vloeroppervlakte is bepaald aan de hand van de NEN 2580. Per bouwlaag is de
verhuurbare vloeroppervlakte berekend. Ter verduidelijking van de meetstaat volgt hieronder een
beknopte toelichting van de verschillende soorten vloeroppervlakten, zoals de NEN 2580 die kent.
Hierbij is gebruikt gemaakt van het onderstaande schema waarin de relatie tussen de diverse
vloeroppervlakten wordt aangegeven.
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Brutovloeroppervlakte (BVO)

De brutovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten
op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende
ruimte of groep van ruimten omhullen.
Hierbij gelden de volgende aanvullingen:
• Als een binnenruimte aan een andere binnenruimte (van een ander gebouw of een andere
huurder) grenst wordt gemeten tot het hart van de scheidingsconstructie;
• Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het
grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de
brutovloeroppervlakte van de binnenruimte.
Niet tot de brutovloeroppervlakte horen:
•
•
•

schalmgat of vide waarvan de oppervlakte groter is dan 4,0 m²;
gebouwgebonden buitenruimten zoals loggia's, balkons, niet gesloten galerijen, dakterrassen
enz.;
open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw.

Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend
bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

Nettovloeroppervlakte (NVO)
De nettovloeroppervlakte van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op
vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten.
Zoals in het schema staat aangegeven is de nettovloeroppervlakte gelijk aan de
brutovloeroppervlakte minus de tarra-oppervlakte (dit wordt nader toegelicht). Niet tot de
nettovloeroppervlakte horen daarom:
• statische bouwdelen;
• niet statische bouwdelen, zoals separatiewanden;
• scheidingsconstructies tussen gebouwfuncties;
• oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m
(bijvoorbeeld onder trappen en in ruimten met een schuin dak);
• vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf waarvan de oppervlakte groter is
dan 0,5 m²;
• oppervlakte van een niet-toegankelijke leidingschacht waarvan de grondoppervlakte groter is
dan 0,5 m²;
• schalmgat of vide waarvan de oppervlakte groter is dan 4,0 m².
Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend
bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².
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Tarra-oppervlakte (TARRA)
De tarra-oppervlakte van een ruimte, van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het
verschil van de brutovloeroppervlakte en de nettovloeroppervlakte van respectievelijk de
desbetreffende ruimte, groep van ruimten of het gebouw.
De tarra-oppervlakte kan worden onderscheiden in:
•
•
•
•

de vloeroppervlakten van statische bouwdelen zoals de hoofddraagconstructie,
buitenwanden, wanden tussen brandcompartimenten en primaire leidingschachten die niet
toegankelijk zijn;
de vloeroppervlakten van niet-statische bouwdelen, zoals systeemwanden en andere lichte
scheidingswanden, en secundaire niet-toegankelijke leidingschachten;
oppervlakten van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m;
De tarra oppervlakte bevat bovendien de oppervlakte, die wordt ingenomen door:
o incidentele nissen en uitsparingen kleiner dan 0,5 m² ;
o uitspringende of vrijstaande bouwdelen groter dan 0,5 m².

Verhuurbare oppervlakte (VVO)
De verhuurbare oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op
vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van
binnenruimten omhullen vermeerderd met de glaslijncorrectie.
Bij de bepaling van de verhuurbare oppervlakte wordt niet meegerekend:
• een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties;
• een trappenhuis;
• voorzieningen voor verticaal verkeer, trapgaten, liftschachten of vide, indien de oppervlakte
daarvan groter is dan 4,0 m²;
• een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen;
• de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m;
• een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede
daarvan groter is dan 0,5 m²;
• een dragende binnenwand.
Bij de bepaling van de grenslijn moet een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend
bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².
Waar verhuurbare ruimten aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de niet statische
delen van de betreffende scheidingsconstructie.

© 2019 – Object&co – www.objectenco.nl

M E E T R A P P O R T

Installatie-oppervlakte (IO)
De installatie oppervlakte is de nettovloeroppervlakte van de ruimten voor alle gebouwinstallaties.
Volgens de NEN 2580 worden tot de gebouwinstallaties gerekend:
• verwarmingsinstallatie;
• rookgasafvoer en binnenriolering;
• installatie voor koud- en warmwatervoorziening;
• installatie voor gas- en perslucht;
• installatie voor ruimtekoeling;
• installatie voor ventilatie en luchtbehandeling;
• elektrische centrale voor energievoorziening;
• kracht- en lichtinstallatie;
• communicatie-installatie;
• transportinstallatie;
• beveiligingsinstallatie;
• gangen en dergelijke welke uitsluitend dienen om de installatieruimten te bereiken;
• alle toegankelijke leidingschachten. Installaties die gericht zijn op de productie van het
bedrijf vallen dus niet onder de gebouwinstallaties.

Verticaal-verkeersoppervlakte (VV)
De verticale verkeersoppervlakte is de nettovloeroppervlakte die wordt ingenomen door alle tot een
gebouw behorende binnenruimten en voorzieningen voor verticaal verkeer.
Onder een ruimte of voorziening voor verticaal verkeer wordt verstaan: “Een ruimte respectievelijk
een voorziening binnen een ruimte die dient voor de verkeersafwikkeling tussen de bouwlagen van
een gebouw, te weten:
• Trappenhuizen;
• Liftschachten;
• Roltrappen;
• Hellingbanen;
• Hefplateaus;
Deze oppervlakten worden tot de verticale verkeersoppervlakten gerekend als minimaal één
bouwlaag wordt overbrugd, dat wil zeggen dat het hoogteverschil minimaal 1,5 m dient te zijn. “
Trappen en dergelijke welke in open verbinding staan met andere gebruiksruimten worden gemeten
vanaf de onderste tot en met de bovenste traptrede.
Bij ruimten die primair gericht zijn op de verkeersafwikkeling in de verticale richting, wordt de gehele
ruimte, inclusief de omhullende wanden, uitgezonderd van de verhuurbare vloeroppervlakte. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij trappenhuizen, inclusief toegangssluizen en liftschachten.
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Oppervlakte parkeerruimte
Onder de oppervlakte van parkeerruimte wordt verstaan:
• Ruimten voor het parkeren van motorvoertuigen. Deze ruimten worden niet gerekend tot de
verhuurbare oppervlakte van een gebouw omdat parkeerruimte veelal per parkeerplaats
wordt verhuurd of verkocht.

Glaslijncorrectie
Ter plaatse van raamopeningen in de opgaande scheidingsconstructies aan de buitengevels wordt
gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze
raamopeningen. Dit wordt ook wel de glaslijncorrectie genoemd, die voortkomt uit de gangbare
verhuurpraktijk ‘meten tot het glas’.

Perceel (kadastrale grenzen)
Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte
uitsluitend indicatief bedoeld.
Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een
gecertificeerde landmeter te raadplegen.

Buitenruimten
De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit
meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en
patio’s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.
Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk
is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een
balkon of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras,
wanneer en voorzover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de
woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte(n) te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op
de algemene regel en NEN2580.
Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid
gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:
- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale
projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande
scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.
Een ruimte(n) is externe bergruimte(n) indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de
ruimte(n) alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte(n) nooit een
woonfunctie kan hebben.
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Formulier Wet Bibob en Vastgoedtransacties
Dit formulier heeft betrekking op de Bibob-toets voor het aangaan van een vastgoedtransactie, waar bij de gemeente als
een private partij optreedt.

De vragen gaan over de contractspartij, financiering, zakenpartners en zijn gericht op de vastgoedtransactie.

Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 398136)

1.
A. Om welke soort
vastgoedtransactie gaat het?

Algemeen
Koop vastgoedobject

Optieovereenkomst

Verhuur van vastgoedobject

Huur vastgoedobject

Vestigen zakelijk recht

Huur (indeplaatsstelling)

Verkoop vastgoedobject

Gebruik vastgoedobject

Erfpacht (wijziging erfpachtrecht)

Deelname aan een rechtspersoon, commanditaire
vennootschap of een vennootschap
onder firma die het eigendomsrecht of een zakelijk recht
met betrekking tot een onroerende zaak
heeft of die een onroerende zaak huurt of verhuurt

B. Wat is de locatie/het adres
waar de vastgoedtransactie op
ziet?

Adres:
Postcode:

2.
Wordt de vastgoedtransactie
gesloten als natuurlijk persoon of
als rechtsperoon?

Contractspartij vastgoedtransactie
Als natuurlijk persoon (ga naar vraag 3)
Als rechtspersoon (ga direct naar vraag 4)
CV/VOF (ga direcht naar vraag 4)

3. Gegevens contractspartij (natuurlijke persoon)
A. Vul hiernaast uw gegevens in

Achternaam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer (BSN):
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

B. Lever de volgende documenten * Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
in
* Indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning

Plaats:

4. Gegevens contractpartij (rechtspersoon)
A. Ondernemingsvorm:

Eenmanszaak

BV

Vennootschap onder firma (VOF)

NV

Commanditaire vennootschap (CV)

Vereniging

Coöperatie

Stichting

Buitenlandse rechtspersoon

Onderlinge waarborgmaatschappij
Anders, namelijk …

Statutaire naam en statutaire
vestigingsplaats (zoals op akte van
oprichting):
Handelsnamen:
KvK-nummer:
E-mail:
Telefoonnummer:
B. Lever de volgende documenten
in
* Voeg een organogram bij
* Overleg de balansen en de winst- en verliesrekening van het meest recente boekjaar
* Overleg het aandeelhoudersregister en (indien van toepassing) het aandeelhoudersregister van de
moedermaatschappij

5. Herhaalde Bibobscreening
A. Welke situatie is op uw van
toepassing?

U heeft in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de
gemeente ingeleverd. Geef de afdeling en de datum van inlevering aan.

Adres vastgoedtransactie: ……………………….
Afdeling: …………………………………………..

Datum:…………………………………………………………………....

U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden geen Bibob-formulier bij de
gemeente ingeleverd. Ga door met vraag 6.

B. Zijn de bestuurders,
aandeelhouders, vennoten en/of
de rechtsvorm van de
onderneming van de
contractspartij in de afgelopen
twaalf maanden gewijzigd?

Nee, ga direct naar vraag 7
Ja, ga naar vraag 6

en lever daarbij de volgende documenten in:
* De bijlage van dit formulier met daarop de gegevens van de gewijzigde/nieuwe vennoten,
bestuurders en/of aandeelhouders
* Aandeelhoudersregister in geval van een BV
* Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV

6. Gegevens betrokkenen bij de contractspartij

A. Bent u, en/of de op de bijlage
genoemde personen in de
afgelopen vijf jaar:
* veroordeeld;
* een schikking aangegaan met
het OM;
* als verdachte aangemerkt;
* of heeft u/hebben zij een
bestuurlijke/fiscale boete
gekregen of een bestuurlijke
maatregel opgelegd gekregen,
zoals een maatregel,
waarschuwing of aanwijzing?

Nee
Ja. De volgende (rechts)personen:

1. naam:

datum:

(strafbaar)feit:

2. naam:

datum:

(strafbaar)feit:

3. naam:

datum:

(strafbaar)feit:

B. Lever de volgende documenten * De besluiten behorende bij bovengenoemde feiten.
in

7. Betrokkenheid bij andere ondernemingen
Is of zijn de contractspartij en de
overige betrokkenen bij uw
onderneming in de afgelopen vijf
jaar betrokken (geweest) bij
andere nederlandse of
buitenlandse ondernemingen?

Nee
Ja, namelijk:
1. naam:

onderneming:

2. naam:

onderneming:

3. naam:

onderneming:

4. naam:

onderneming:

5. naam:

onderneming:

8. Financiering vastgoedtransactie
A. Geef aan hoe de
vastgoedtransactie gefinancierd
wordt.

Bedrag financiering vastgoedtransactie (totaal) €
Huursom €

per

1. Eigen vermogen
Eigen vermogen

percentage

Geef concreet en onderbouwd aan hoe dit eigen vermogen is verkregen

2. Vreemd vermogen
1. Naam financier

Bedrag

2. Naam financier

Bedrag

3. Naam financier

Bedrag

4. Naam financier

Bedrag

B. Lever de volgende documenten
* Bewijsstukken waaruit blijkt hoe het eigen/vreemd vermogen is verkregen
in
* Per financier een kopie van de financieringsovereenkomst

9. Gebruik van het vastgoed
A. Wordt het vastgoedobject
gekocht door een belegger of een
eindgebruiker?

B. Wat is de hoogte van de
belegging?

Nee
Ja, namelijk:

€

C. Wie is de eind/hoofdgebruiker?

10. Overige vastgoedtransacties en/of besluiten
A. Heeft u bij een gemeente in de
afgelopen vijf jaar een
vastgoedtransactie afgesloten?

Nee
Ja, adres en datum

Nee
Ja, namelijk
1. gemeente:
B. Is er een vergunning voor een
onderneming in het kader van de 2. gemeente:
Wet milieubeheer, voor de horeca- 3. gemeente:
, prostitutie- en/of
speelautomatenhallen-branche
en/of bouwactiviteiten aan de
bestuurders, aandeelhouders of
vennoten van de onderneming
geweigerd of ingetrokken?

naam onderneming:
naam onderneming:
naam onderneming:

C. Heeft een gemeente in de
afgelopen vijf jaar een door de
bestuurders, aandeelhouders of
vennoten geëxploiteerde
onderneming of een pand die in
eigendom/erfpacht is van de
onderneming of bestuurders of
aandeelhouders van de
onderneming op last van de
Burgemeester gesloten?

Nee
Ja, namelijk
1. gemeente:

naam onderneming:

2. gemeente:

naam onderneming:

3. gemeente:

naam onderneming:

11. Ondertekening contractspartij / gemachtigde
Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Naam:
Datum:
Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.
Indien er sprake is van meerdere bestuurders en/ of vennoten (zoals vermeldt in de bijlage),
dienen deze personen tevens de Bibob-vragenlijst te ondertekenen:
Handtekening:
Naam:
Datum:

Handtekening:
NB 1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of als u
weigert gegevens te verstrekken kan dat gevolgen hebben voor de vastgoedtransactie.
De documenten die als bijlagen bij de beantwoording van dit formulier overgelegd worden, dienen met de
werkelijkheid overeenstemmen te stemmen en juist zijn.
Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie (artikel
227a en 227b, Wetboek van strafrecht).
De gemeente kan er in dat geval voor kiezen het onroerend goed niet aan u te verkopen of van u te kopen.

NB 2: De gemeente kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u vragen.
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