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Korte Cieweg 10 Castricum
Heerlijk riant wonen in het centrum van Castricum, rustig en toch midden in het bruisende centrum,  
met de winkels, gezellige restaurantjes en de bioscoop om de hoek. Het station en de duinen liggen 
op loopafstand. Het strand op een minuut of 15 fietsen.




Dit allemaal met deze goed onderhouden en royale voormalige drive-in woning als uitvalsbasis.




Doordat de voormalige garage verbouwd is tot kamer/kantoor en de extra kamer aan de achterzijde 
zijn de mogelijkheden van deze woning legio. U kunt onder andere denken aan dubbele bewoning 
(kangoeroewoning) kantoor of praktijk aan huis.

De woning is voorzien van een heerlijke tuin, balkon en een  dakterras op het westen. Naast de royale 
woonkamer heeft deze woning nog 5 (slaap)kamers.






Indeling:

Begane grond, ruime entree met toilet, gang met studeerkamer, een berging, bijkeuken wat tevens 
als wasruimte wordt gebruikt en aan de achterzijde van de woning bevindt zich nog een extra kamer 
die te gebruiken is als logeerkamer/ hobbykamer / werkkamer of atelier. Tevens beschikt deze kamer 
een tochtportaal naar de riante achtertuin met een losstaande berging van circa 14m² gelegen op het 
oosten.











Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime woonkamer voorzien van een groot raampartij en een 
openhaard, tevens bevindt zich op deze verdieping de open keuken welke voorzien is van een 
koelkast met onderin twee diepvries lades, een combi magnetron beide recent geplaatst en een vier 
pits kookplaat.




Op de tweede verdieping bevinden zich twee slaapkamers waarvan een slaapkamer met een 
inbouwkast en een slaapkamer met toegang tot het balkon. Ook bevindt zich op deze verdieping een 
badkamer met douchehoek een tweede toilet en een wastafelmeubel.




Op de derde verdieping bevindt zich de Cv-ruimte en tevens de derde slaapkamer, deze slaapkamer 
is voorzien van grote dakramen en geeft u toegang tot het dakterras op het westen.




Bijzonderheden:

- een riante tuin van 94 m²

- aan oost en de westkant een balkon met fraai uitzicht

- 146 m² woonoppervlak 

- 416 m³ inhoud

- 171 m² perceeloppervlakte 

- bouwjaar 1975

- mogelijkheid voor dubbele bewoning







Kenmerken
Woonoppervlakte 146 m²

Perceeloppervlakte 171 m²

Inhoud 416 m³

Tuinoppervlakte 94 m²

Kamers 6

Slaapkamers 3

Bouwjaar 1975

Energielabel B

Bouwjaar CV ketel 2005

Externe bergruimte 14 m²





















Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Vaste kast kleine slaapkamer X

 - Kast slaapkamer 3de verdieping en de kast in de grote 
slaapkamer

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Keukenblok/ keuken kastjes begane grond X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 - Toilet accessoires X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - toiletkast X

 - toilet X

 - Badkamer accessoires X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 - Combi ketel X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Kleine tuinbank X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 



Wonen in Castricum
Castricum wordt in de 10e eeuw pas voor het 
eerst genoemd, maar uit archeologische opgra-
vingen blijkt, dat het gebied in de Romeinse tijd 
en vanaf de vroege middeleeuwen (continue) 
bewoond was. Castricum was een van de 
kernen die in het gebied in de 10e of 11e 

eeuw ontstond. Ten noorden van de kern van 
Castricum groeide de kern Bakkum. In de loop 
van de tijd ontstonden er meerdere buurtschap-
pen. 




Castricum staat nu vooral bekend om het 
strand, de duinen, de heerlijke restaurantjes en 
de gezellige sfeer. Castricum heeft een verschei- 

denheid aan winkeltjes, een winkelcentrum, bibli-
otheek, theater en een bioscoop. Alle soorten 
sport kunnen in het dorp worden beoefend. 
Bovendien zijn alle voorzieningen zijn gemak-
kelijk te bereiken met de fiets en/of lopend. 




Castricum is erg centraal gelegen en heeft uit-
stekende weg en trein verbindingen: zo bent u 
met 5 minuten al in Alkmaar, 25 minuten in 
Amsterdam en al met 30 minuten in Haarlem. 




Er zijn in Castricum negen basisscholen en drie 
middelbare scholen  van het VMBO tot en met 
het Gymnasium.
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         Bouwkundig inspectierapport 
 

                   Korte Cieweg 10 
 

         Castricum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk  na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van  

dit rapport en ingeval van onvolledigheid of onjuistheden ons hiervan direct in kennis te stellen. 
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Foto voorzijde 

 
 
Foto achterzijde 
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BouwTechnorapport +  
 

Algemene gegevens 
   
Rapportnummer : 18.1112.022 

Inspecteur : R. Rolink 

Opdrachtgever : Van Amsterdam Garantiemakelaars 

Postcode en plaats : 1900 AB  Castricum 

Telefoon : 0251-650850 

Datum inspectie : 28-11-2018 

Aanwezig bij de inspectie : Verkopend makelaar 

Weersgesteldheid t.t.v. de inspectie : Droog 

Inlichtingenformulier ingevuld en getekend 

aanwezig 

: Nee 

   

Objectgegevens  
   

Straat en huisnummer : Korte Cieweg 10 

Postcode en Plaats : 1901 DT  Castricum 

Woningtype : tussenwoning 

Bouwjaar / verbouwjaar : ± 1976 / Nvt 

Bewoond ten tijde van de inspectie : Ja 

   

Samenvatting herstelkosten 
 
1    Exterieur | dak €

€ 

300 ,- 
2    Exterieur | gesloten gevels € 0 ,- 
3    Exterieur | kozijnen en schilderwerk € 0 ,- 
4    Interieur | dak € 0 ,- 
5    Interieur | vloeren, kruipruimte en wanden dragend € 0 ,- 
6    Interieur | kelder / souterrain € 0 ,- 
7    Fundering € 0 ,- 
8    Interieur | wanden niet dragend, kozijnen, deuren trappen en schoorsteenkanaal € 0 ,- 
9    Interieur | afwerking en voorzieningen € 0 ,- 
10 Installaties  € 0 ,- 
11 Bijgebouwen € 1100 ,- 
12 Isolatie, energiebesparing en duurzaamheid    

Kostenindicatie totaal € 1400 ,- 
 

Specialistisch onderzoek 

 
 
 

 

Posten niet begroot, niet te inspecteren, groot onderhoud 

 
 
 

 

Opmerkingen 

Bij bestaande woningen dient voor kleine gebreken rekening te worden gehouden met bijkomende kosten 

………………….. 
 
Bijlagen: de polisvoorwaarden van de verzekeraar, indien van toepassing. 
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Uitgangspunten. 
Bij de BouwTechnokeuring wordt een onderzoek gedaan naar aanwezige zichtbare gebreken, tekortkomingen en achterstallig 
onderhoud. De bevindingen worden op gestandaardiseerde wijze gerapporteerd, waarbij tevens herstelkosten, voor het weer 
in duurzame staat terugbrengen van het onderdeel, worden vermeld. Visueel niet waarneembare gebreken, zogenaamde 
verborgen gebreken, kunnen niet worden geconstateerd. 
 
De keuring is gebaseerd op een visuele inspectie van redelijkerwijs bereikbare onderdelen van het woonhuis. Er worden geen 
metingen verricht, geen berekeningen uitgevoerd en geen afwerkingen verwijderd. Ruimten achter, onder en tussen vloeren, 
plafonds, wanden en knieschotten worden geïnspecteerd vanuit en in de directe omgeving van het toegangsluik, voor zover 
aanwezig en voor zover dit zonder gereedschap, schade en het verplaatsen van losse inrichting kan worden geopend. De 
kruipruimte wordt, indien mogelijk, geheel geïnspecteerd. Indien onderdelen niet toegankelijk zijn wordt dit in het rapport 
vermeld. 
 
Waarschuwing: de keuring is een momentopname. Door veroudering of andere invloeden kan na verloop van tijd de werkelijke 
conditie gaan afwijken van de beschreven conditie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de herstelkosten toenemen. 
Wij adviseren na een periode van 6 maanden na te (laten) gaan of dit BouwTechnorapport nog actueel is. 
 
Er wordt niet beoordeeld of ondergrondse tanks, bodemverontreiniging en/of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Om 
dit te kunnen bepalen is specialistisch onderzoek noodzakelijk. 
 
De objecten worden beoordeeld met inachtneming van het bouwjaar, de bouwaard en de daarbij behorende specifieke 
bouwkundige kenmerken. 
 
De inspecteur beschikt over een ladder van circa 6 meter om onderdelen van de woning beter te kunnen onderzoeken. Delen 
die buiten het bereik liggen worden vanuit de woning en/of straat beoordeeld. 
 
De vloer-, wand-, en plafondafwerking en inrichtingselementen (b.v. keuken) worden slechts beoordeeld op gebreken. Indeling, 
netheid en afwerking alsmede uiterlijke schoonheid worden niet beoordeeld. 
 
De aanwezige installaties worden niet  op het moment van keuring vigerende normen, doch alleen functioneel beoordeeld.  Het 
functioneren van kranen en spoelinrichtingen wordt getest. Er wordt onderzocht of de verwarmingsinstallatie, de geiser en 
dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad en of er sporen van lekkage zijn. De elektrische installatie wordt steekproefsgewijs 
visueel onderzocht op de aanwezigheid van verouderde bedrading (elke bouwlaag 2 plaatsen), goede aarding en aanwezigheid 
van aardlekschakelaar. Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere woningen, het nutsbedrijf voor gas- en elektrisch een 
veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren (de kosten hiervoor bedragen circa € 70,-). 
 
Van bijgebouwen wordt een globale indruk gegeven door alleen de gebreken en de herstelwerkzaamheden en –kosten te 
vermelden. 
 
In de grijze vlakken wordt standaard met cursieve tekst een toelichting gegeven op het betreffende onderdeel. Hoewel deze 
informatie een algemeen karakter heeft dient deze, indien van toepassing, te worden gezien als aanvulling op het onderdeel 
“Constateringen en opmerkingen”. 
 
 

Gebruikte termen. 
Woonhuis/verzekerd object :  Het in hoofdzaak tot woonhuis dienende pand, inclusief bijgebouwen doch met uitzondering 
        van grond, tuin en  tuinaanleg, erfscheidingen, pergola’s en dergelijke. 
 
Visuele inspectie:     Momentopname, waarbij zichtbare tekortkomingen en gebreken worden gesignaleerd en 

gerapporteerd. 
 
Tekortkoming:      Er is sprake van een tekortkoming van een onderdeel van een woning als er een tekort aan  
        kwaliteit ontstaat of de normale functie ervan wordt belet (in de weg staat). De som van de 
               tekortkomingen van een onderdeel van een woning kan leiden tot een gebrek. 
 
Gebrek :       Een onderdeel van een woning heeft een gebrek als er een tekort van kwaliteit is waardoor de 
        normale functie verloren is gegaan. 
 
Verborgen gebrek:     Een tekortkoming of een gebrek dat tijdens een visuele inspectie niet waargenomen kan 
        worden. 
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Herstelkosten:      Een kostenindicatie m.b.t. het herstel van gebreken en tekortkomingen van een gebouw of        
        onderdelen hiervan. Herstelkosten worden zover dit is aangegeven in het rapport per onder- 
             deel vermeld.  
 
Plaatsaanduidingen in het rapport worden aangegeven vanuit de positie dat de bouwkundige kijkt naar de gevel vanaf de 
straatzijde. 
 
Renovatieobject:     Als blijkt dat bij opname van de te keuren woning het merendeel van de onderdelen met 
        conditieomschrijving matig (-), slecht (- -)  kan worden gehanteerd, zullen nimmer herstel 
        kosten per onderdeel worden vermeld. Onder het overzicht met de totaalkosten in het      
        rapport  zal worden  geadviseerd een calculatie op te laten stellen of een aantal vrijblijvende   
        offertes bij aannemers aan te vragen m.b.t. herstel- vervanging- of renovatiekosten. 
 
Specialistisch onderzoek:   Een nader uit te voeren onderzoek om de omvang van een gebrek en/of tekortkoming vast te  
        stellen om vervolgens eventuele herstel- of vervangingskosten hiervoor te kunnen bepalen. Bij  
        advies tot een nader onderzoek zal in het BouwTechnorapport  nimmer een kostenindicatie 
        worden aangegeven. 
 
Als uitgangspunt van de beoordeling van bouwdelen worden onderstaande conditieomschrijvingen gehanteerd. Per bouwdeel 
wordt een waardering aangegeven. Indien een bepaald onderdeel van een bouwdeel de waardering onevenredig naar beneden 
haalt, waardoor het onderdeel niet verzekerd wordt, kan dit onderdeel als gebrek worden genoemd en een conditiecijfer voor 
de overige delen van het bouwdeel worden aangegeven.  
 
 

Waardering.     Conditieomschrijving. 
 
++  Zeer goed    Het onderdeel vertoont geen verouderingsverschijnselen. Geen of minimale 
        verouderingsverschijnselen. 
    
+  Goed     Het onderdeel vertoont nauwelijks verouderingsverschijnselen. Plaatselijk kunnen  
        tekortkomingen voorkomen, “regulerend onderhoud”. 
 
  Redelijk     Het verouderingsproces van het onderdeel is op gang gekomen. Regelmatig komen 
        tekortkomingen en/of gebreken voor, “meer dan regulerend onderhoud noodzakelijk”.           
                                                       
-  Matig     Het  verouderingsproces van het onderdeel is duidelijk op gang gekomen. Plaatselijk komen  
        gebreken voor, “inhaalslag regulerend onderhoud noodzakelijk”. 
 
--  Slecht     Het  einde van de technische levensduur van het onderdeel is bereikt. Regelmatig komen  
                                       (ernstige) gebreken voor, “vervanging of renovatie op korte termijn noodzakelijk”. 
 
De waardering voor de verschillende bouwdelen wordt toegekend aan de hand van de beoordelingsrichtlijnen uit het 
Handboek BouwTechnokeuring. Bij bouwdelen kunnen de symbolen #, #……, !, ? en n.v.t. zijn aangegeven. Deze symbolen 
hebben de volgende betekenis. 
 
#  Het was niet mogelijk dit onderdeel visueel te inspecteren. Er kan geen beoordeling van de staat van onderhoud  
  worden gegeven. 
# ….. Het was niet mogelijk dit onderdeel visueel te inspecteren, echter gezien de functievervulling en de verbandhoudende 
onderdelen is dit onderdeel op basis van inschatting wel gewaardeerd. 
 
 
!  Mogelijk risico van het onderdeel. 
?  Het is niet mogelijk dit onderdeel te beoordelen, een nader specialistisch onderzoek is noodzakelijk. 
 
 

Kostenindicatie. 
De in dit rapport vermelde bedragen zijn globale ramingen van de herstel- c.q. vervangingskosten in euro’s (€), incl. B.T.W. en 
gebaseerd op uitvoering door erkende bedrijven binnen de eigen regio. 
Daar meestal exacte gegevens, zoals bouwtekeningen, bestek e.d. van het te inspecteren object ontbreken, is een exacte 
calculatie van de herstel- en/of vervangingskosten niet goed mogelijk. 
Hoewel getracht wordt toch een zo nauwkeurig mogelijke prijsindicatie te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde 
prijzen geen rechten ontleend worden. 
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Gebleken is dat prijzen per regio en per aannemer sterk kunnen verschillen. Het is daarom raadzaam om voor aanbesteding 
offerte aan te vragen bij verschillende aannemers. 
 
De geraamde kosten zijn gebaseerd op uitvoering per onderdeel. Als werkzaamheden gecombineerd uitbesteed worden kan 
dit tot prijsvoordeel leiden. 
 
Indien men handig is en over de juiste gereedschappen beschikt, kunnen bepaalde werkzaamheden zelf worden uitgevoerd. 
De gemiddelde kostenverhouding tussen materialen en arbeid over alle onderdelen bedraagt 30 - 70 %. Werkzaamheden 
aan de installaties (onderdeel 11) zullen altijd door een waarborg installateur moeten worden uitgevoerd. 
 
 

Aansprakelijkheid. 
Het bouwkundige bureau neemt haar verantwoordelijkheden volgens de wet voor de door het bureau in het rapport, zonder 
voorbehoud, gegeven beoordelingen van de verzekerbare onderdelen. 
In voorkomende gevallen zal uitsluitend aanspraak gemaakt kunnen worden op vergoeding van schade in de vorm van herstel 
en/of vervanging zijdens het bureau dan wel herstel en/of vervangingkosten naar keuze van het bureau alsmede de kosten 
wegens het inschakelen van deskundigen voor de beoordeling van de rapportage i.v.m. de gestelde gebreken. 
Schade-uitkering is in alle gevallen alleen als er sprake is van schade. Indien schade, geldt hiervoor een uit te keren bedrag gelijk 
aan herstel en/of vervanging van schade gericht op het gebruik. Eventuele schadevergoeding is er niet op gericht het beter te 
maken dan het oorspronkelijk was.  
De aansprakelijkheid voor schade beneden de somma van € 454,- evenals die voor alle andere gevolgschade is uitgesloten. 
Daar de richtlijnen en systematiek voor de bouwtechnokeuring vastgesteld zijn door het kwaliteitsbureau van  Stichting de 
Garantiemakelaar, aanvaardt het bouwkundig bureau geen verantwoordelijkheid  voor schades welke zijn te herleiden naar deze 
systematiek c.q. richtlijnen zoals verwoord in het Handboek Woningen en Appartementen BouwTechnokeuringen. 
 
 

Verzekerbare onderdelen. 
Indien onderdelen zijn gewaardeerd met ++ of + kunnen zij in aanmerking komen voor garantieverzekering. 
Welke onderdelen precies verzekerd zijn en onder welke voorwaarden kunt u lezen in het certificaat en de  
Bijbehorende polisvoorwaarden. 

 
 
 
 
 
 

Algemeen | toelichting keurder 
 In dit kader wordt informatie verstrekt over bijzonderheden m.b.t. de keuring welke er toe hebben geleid dat is afgeweken van de 
standaard werkwijze c.q. wijze van rapporteren. 

 
 
 
 
 
 
Algemeen | vooraf verstrekte informatie 
In dit kader wordt informatie verstrekt welke voorafgaand aan de keuring door eigenaar of makelaar aan de keurder is verstrekt. 

 
 
De tijdens de inspectie verkregen informatie is, daar waar relevant en van toepassing, bij het betreffende onderdeel in 
het rapport verwerkt. 
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1. Exterieur | dak 
Onderdeel Wrd Constatering(en)  Kosten 

01 Schoorsteen gemetseld  
      (inclusief aansluitingen) 
 

 

#+  
Het voegwerk van de schoorsteen is enigszins schraal en deels 
uitgesleten. Hierdoor kan de schoorsteen makkelijker vocht vasthouden 
en kan er mos- en alggroei ontstaan. Op termijn kan de schoorsteen 
opnieuw worden gevoegd. Het lood wordt dunner, maar lijkt verder nog 
functioneel. Volgens de verstrekte informatie is de schoorsteen mede 
eigendom van de (aangrenzende) VVE, eventuele kosten kunnen 
mogelijk worden gedeeld met de VVE. 
 

0 

Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen 
voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenzijde te inspecteren. 
Geadviseerd wordt de schoorsteenkanalen die in gebruik zijn ten behoeve van de veiligheid 
en in verband met brand- en opstalverzekering periodiek te laten vegen door een erkend 
bedrijf. 

02 Dakdoorvoeren #  
De voetplaat van de doorvoer is wat verouderd en vervormd, maar is 
vooralsnog functioneel. 
 

0 

03 Dakbedekking  
      platte daken 
 

 
 

 

#+ 
 
 
 
 
 

 
De bedekking vertoont lichte sporen van veroudering (met name aan de 
achterzijde), maar verkeert, voor zover als te beoordelen is, in een 
redelijk goede staat. De bedekking aan de voorzijde is volgens de 
verstrekte informatie in 2013 vervangen. Kritische punten zijn altijd de 
diverse aansluitingen. Door de vlonders en de tegels zijn de 
dakbedekkingen niet volledig te beoordelen.  
 
 
 
 

 

0 

Platte daken zijn vaak voorzien van mastiek, bitumineuze- of kunststof bedekking. Mastiek 
wordt niet meer toegepast en is een milieubelastend materiaal. Moderne bitumineuze 
dakbedekkingen hebben, mits goed aangebracht, een levensduur van 15 – 20 jaar. Kritieke 
punten bij dit soort daken zijn de diverse detailleringen en aansluitingen. Steeds vaker 
worden kunststof dakbedekkingen toegepast. Dit soort bedekkingen heeft een levensduur 
van gem. 30 jaar. Platte daken behoren droog te lopen om vervuiling van het dak te 
voorkomen. Periodiek dient het dak geïnspecteerd te worden op gebreken en indien nodig te 
worden schoongemaakt. 

04 Dakbedekking 
      schuine daken  
 

 
 

 

#+ 
 
 
 
 
 
# 

 
De pannen vertonen lichte slijtagesporen. Er is in lichte mate van de 
pannen afgesleten granulaat waargenomen en er is lichte mos- en 
alggroei ontstaan. Dit heeft verder nog geen gevolgen voor de 
functionaliteit van de pannen.  
 
 
De dakplaat op het portaaltje aan de achterzijde is verouderd. Met name 
aan de binnenzijde zijn wat vocht-/condenssporen zichtbaar, wat 
ontstaan kan zijn door koudebrug. Volgens de verstrekte informatie is dit 
tijdens de bouw al ontstaan. Het is niet geheel duidelijk of het materiaal 
nog asbesthoudend is. Verder is het dakje vuil en kan eens worden 
gereinigd.  

 

0 

De meeste daken zijn voorzien van betonnen of keramische dakpannen. M.n. de oude 
keramische soorten vertonen nogal eens vochtdoorslag. Dit kan geen kwaad mits het 
dakbeschot en de panlatten d.m.v. voldoende ventilatie snel weer kunnen drogen. De 
levensduur van pannen bedraagt gem. 40 – 60 jaar. Bij vervanging dient rekening te worden 
gehouden met nieuwe daktengels, panlatten en plaatselijk reparatie van het dakbeschot. 
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1. Exterieur | dak 
Onderdeel Wrd Constatering(en)  Kosten 

05 Loodwerken 
 

 

#  
Het lood wordt dunner, is plaatselijk enigszins vervormd en beschadigd 
en vertoont plaatselijk oneffenheden en lichte scheurvorming. Plaatselijk 
is het lood al eens met een tape hersteld. Verder had het lood deels wat 
hoger aangebracht kunnen worden, maar dit heeft nog niet tot zichtbare 
problemen geleid. Het lood kan ter plaatse van de scheurvorming als 
tijdelijke maatregel nog worden ondervuld. Op (niet al te lange) termijn 
dient met herstel-/vervanging rekening te houden (niet begroot). Hier en 
daar dient het lood worden aangeklopt. 
 

300 

Lood in gevels dient te zijn aangebracht in lengtes van maximaal 1,5 meter. Bij langere 
stukken bestaat, ten gevolge van werking, de kans op scheurvorming. 

06 Zinkwerken 
 

#+  
De muurdammen aan de voorzijde zijn afgewerkt met zinkwerk. Dit zou 
aan de achterzijde ook een optie kunnen zijn.  
 

0 

07 Goten 
       

 

#  
De kunststof goten vertonen sporen van slijtage, zijn enigszins vervormd 
en wat vuil. De goten zijn verder nog wel functioneel en kunnen eens 
worden gereinigd. De goten buigen hier en daar licht door, dit kan eens 
worden gericht.  
 
 
 

0 

Zinken goten hebben een levensduur van 20 – 25 jaar. Indien niet correct aangebracht kunnen 
soldeernaden gaan scheuren. Oud zink kan moeilijk opnieuw gesoldeerd worden.  

08 Hemelwaterafvoer #+  
Plaatselijk is een leiding middels verhitting gekoppeld, maar de afvoeren 
zijn verder functioneel.  
 

0 

09 Gootomtimmering  
      Gootconstructie 
 

Nvt 
# 

 
Gootbeugels.  
 

0 

Bij vervanging van (zinken) gootbekledingen dient, vooral bij oudere huizen, rekening te 
worden gehouden met herstel van de gootconstructie en/of  –omtimmering. 

10 Dakoverstekken      
      Boeiboorden 

Nvt 
Nvt 
 

 
 

0 

11 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 
 
 

Totaal kosten: 300 
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2. Exterieur | gesloten gevels 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Metselwerk  
 

 
 

 

#+  
Het metselwerk vertoont lichte beschadigingen en is hier en daar wat 
vuil. Herstel is niet direct aan de orde. Zeer plaatselijk is een vocht-/ 
lekspoor zichtbaar van aflekkend water en is het metselwerk wat vuil. 
Plaatselijk is in het metselwerk lichte scheurvorming zichtbaar. Dit is 
vermoedelijk ontstaan door spanningsverschillen tussen (verschillende) 
materialen, mogelijk in combinatie met lichte zetting. Herstel lijkt niet 
direct aan de orde.  

 
 
 
 
 

0 

Bij massief metselwerk bestaat de kans op vochtdoorslag. Pas echter op met 
impregneermiddelen. Indien niet correct aangebracht kan dit leiden tot schade aan het 
metselwerk. Indien scheurvorming is waargenomen, is voor zover mogelijk de oorzaak 
aangegeven. Oppervlaktereparaties van scheurvorming zijn vaak van tijdelijke aard. 

02 Voegwerk +  
Het metselwerk is enigszins schraal en plaatselijk licht uitgesleten, met 
name de muurdammen zijn gevoelig voor. Dit kan op termijn plaatselijk 
worden hersteld.  
 

0 

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

03 Gevelafwerking(en): 
      Pleisterwerk 
      Betimmering 
 

 

 
Nvt 
#+ 

 
 
 
De afwerking vertoont plaatselijk een barst- en/of (droogte)scheur en is 
hier en daar wat zachter. Verder zijn op plaatsen lichte oneffenheden 
zichtbaar. Met het eerstvolgende onderhoud kan hier aandacht aan 
worden besteed. Rondom het kozijn in de achtergevel is het 
schilderwerk aan het houtwerk enigszins dof. Dit kan ontstaan zijn door 
de aansluiting van het kozijn met het omliggende materiaal, zowel 
binnen als buiten.  

 

0 

Het is niet duidelijk of de betimmeringen voldoende ventilerend zijn uitgevoerd. Ventilatie 
dient er voor om de gevolgen van bouwfysische problemen als inwendige condensatie te 
voorkomen of in ieder geval te beperken. Indien ventilatie niet tot (zeer) beperkt mogelijk is 
dienen ventilatievoorzieningen te worden aangebracht.   

04 Lateien #  
 
 

0 

05 Balkon(s) 
 
 

#+  
Het houtwerk ter plaatse van het hekwerk vertoont eveneens lichte 
barsten en (droogte) scheuren en is plaatselijk wat zachter. Men dient 
met onderhoud en plaatselijk herstel rekening te houden. Ten aanzien 
van de onderdelen wordt verwezen naar de betreffende onderdelen in 
het rapport. 
 

0 
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2. Exterieur | gesloten gevels 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

06 Luifel(s) Nvt  
De overkapping ter plaatse van de voordeur is tot de woning gerekend.  
 
 

0 

07 Erker(s) Nvt  
 
 
 

0 

08 Serre(s) 
 
 

Nvt  
 

0 

Bij aanbouwen zoals een serre bestaat de kans op ongelijke zetting ten opzichte van de 
woning. Hierdoor kan scheurvorming, met name ter plaatse van de aansluiting van de 
woning, ontstaan. 

09 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 

 
 

Totaal kosten: 0 
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3. Exterieur | kozijnen en schilderwerk 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Buitenkozijnen, ramen en 
      deuren.  
      (inclusief hang- en 
       sluitwerk) 
 

 

+  
Het houtwerk vertoont hier en daar een lichte barst- en/of (droogte) 
scheur en plaatselijk een lichte beschadiging. Met het eerstvolgende 
schilderonderhoud kan het een en ander worden meegenomen. Het 
houtwerk lijkt plaatselijk eens te zijn hersteld. 
 
 
 

0 

Kozijnen kunnen, mits de aantasting niet te groot is, hersteld worden. Reparaties dienen 
echter uitgevoerd te worden met een kwalitatief goed vulmiddel en het aangetaste hout 
moet voldoende verwijderd worden. Bij het uitstukken van kozijnen dient bijzonder goed 
aandacht aan de lasnaden besteed te worden.Het repareren van kozijnen betekent vaak 
uitstel van vervanging. Afhankelijk van de kwaliteit van de reparaties dienen de kozijnen 
meestal binnen enige tijd alsnog te worden vervangen. 

02 Lekdorpels 
 

Nvt  0 

03 Beglazing: 
      Enkel 
      Isolerend 

 
+ 
#+ 
# 

 
 
Isolerende beglazing jonger dan 10 jaar, waaronder 2017. 
Isolerende beglazing van 10 jaar en ouder. 
 

0 

Op isolatieglas zit over het algemeen 10 jaar garantie, mits het hier geen thermische breuk 
betreft. Isolerende beglazing ouder dan 20 jaar heeft een verhoogde kans op lek raken.  
Beglazing wordt steekproefsgewijs beoordeeld. Het al dan niet lek zijn van ruiten is door vuil 
en raambekleding veelal lastig te beoordelen. Bekend is dat bepaalde series isolerende 
beglazing van de jaren ’90 voortijdige lekkage vertonen en vervangen dienen te worden.  

04 Buitenschilderwerk 
      Kozijnen, ramen en      
      deuren 

+  
Hier en daar is een lichte beschadiging of barst aanwezig, maar het 
schilderwerk verkeert over het algemeen in een prima staat.  
 

0 

Buitenschilderwerk dient max. eens in de zes jaar volledig uitgevoerd te worden met 
tussentijds een bijwerkbeurt. Bij lakwerk is de onderhoudscyclus beduidend korter. 

05 Buitenschilderwerk 
      Overige  
 

+  
Zie ook de opmerking bij het onderdeel hierboven.  
 

0 

Zie onderdeel 3.04 

06 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 
 

Totaal kosten: 0 
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4. Interieur | dak 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Dakbeschot:  
      Hellend dak 
 

 
 
      Plat dak 
 
 

 
#+ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
#+ 

 
 
Het is het mogelijk dat in het dakbeschot leksporen aanwezig zijn, dit 
gezien bijvoorbeeld de bladderende afwerking ter plaatse van het 
dakraam. Dit is door de afwerkingen en de opgeslagen goederen echter 
beperkt te beoordelen. In flauw hellende dak van het portaaltje aan de 
achterzijde zijn eveneens leksporen zichtbaar, dit kan ontstaan zijn door 
condens door onvoldoende ventilatie. Dit dient te worden verbeterd.  
 
 

 
 
Ook de platte delen zijn door de afwerkingen zeer beperkt te 
beoordelen.  
 

0 

Het is niet duidelijk of de dakconstructie voldoende ventilerend is uitgevoerd. Indien de 
ventilatie beperkt tot niet mogelijk is kunnen tekortkomingen ontstaan door bouwfysische 
problemen als inwendige condensatie. Geadviseerd wordt dit te beoordelen en indien nood-
zakelijk ventilatievoorzieningen aan te laten brengen. Spaanplaat heeft de eigenschap om 
relatief eenvoudig vocht op te nemen en bij contact met vocht te gaan uitzetten en op den 
duur uiteen te vallen. Meestal leidt dat niet direct tot grote problemen. Het voornoemde 
kan bijvoorbeeld ontstaan door opspattend water vanuit de goot. Indien geen dakvoet-
profiel of vogelschroot aanwezig is wordt geadviseerd deze alsnog eens aan te laten 
brengen. 

02 Dakconstructie: 
      Hellend dak 
 
 
      Plat dak 
 

 
#+ 
 
 
#+ 

 
 
Het schuine dak vertoont lichte glooiing. Dit ontstaat veelal door de 
overspanning van de dakconstructie en de dakbelasting.  
 
Ook de dakconstructies zijn door de afwerkingen beperkt te beoordelen.  
 

0 

03 Dakkapel(en) 
 

Nvt  0 

04 Dakraam(en) 
 

 

#+  
De afwerking aan de binnenzijde van het dakraam is enigszins 
gebladderd. Het is niet duidelijk of het om actuele (vocht-/condens-) 
sporen gaat, het een en ander voelde droog ten tijde van de inspectie. 
Door de afwerkingen is het een en ander beperkt te beoordelen.  
 
Een regelmatige controle en reiniging van de gootstukken en het 
loodwerk is een goede preventieve maatregel ter voorkoming van 
lekkage. 
 

0 

05 Lichtkoepel(s) 
 

Nvt  0 

06 Overige 
 

  
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 
 

Totaal kosten: 0 
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5. Interieur | vloeren, kruipruimte en wanden dragend 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Zoldervloer  
 
 

Nvt 
 

 
 
 

0 

02 Verdiepingsvloer(en) 
 
 

#+  
De verdiepingsvloeren vertonen lichte oneffenheden. Dit ontstaat veelal 
door de dekvloer of een eventuele ondervloer onder de vloerafwerking. 
Door de afwerkingen zijn de vloeren beperkt te beoordelen.  
 

0 

03 Begane grondvloer(en) 
 

 

#+  
Ook de begane grondvloer vertoont lichte oneffenheden. Wat ontstaan 
kan zijn door de dekvloer of een eventuele ondervloer. De begane 
grondvloer is door de afwerkingen beperkt te beoordelen.  
 

0 

De begane grondvloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd. 
Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruipruimte (min. 60 cm.) aanwezig is en dat deze niet 
belemmerd wordt door leidingen, buizen of andere obstakels. Indien een vloertype (b.v. 
Kwaaitaal) wordt aangetroffen waarbij gebreken voorkomen welke duiden op mogelijke 
chloride-problemen zal, indien de omvang van de schade niet vast is te stellen, altijd een 
specialistisch onderzoek worden geadviseerd. Bij aantasting van een houten vloer door 
schimmels / houtrot zal, ook als de aantasting slechts plaatselijk is, een gespecialiseerd 
onderzoek voor de gehele vloer en, indien nodig, kruipruimte worden geadviseerd. 

04 Kruipruimte: 
      Ventilatie 
 
 
      Vochtigheid 
 

 

 
 

 
Redelijk. 
De ventilatievoorzieningen lijken beperkt. 
 
Aardvochtig tot plaatselijk vochtig.  
Het luik op de toegang tot de kruipruimte is wat vochtig en zachter. 
Geadviseerd wordt dit luik door een kunststof, hardsteen of betonplex 
exemplaar te vervangen. Aanvulling: volgens de verstrekte informatie is 
dit inmiddels vervangen door een betonplex exemplaar.  
 

0 

De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd om optrekkend vocht en condens aan 
de onderzijde van de begane grondvloer weg te kunnen ventileren. Indien er regelmatig 
water in de kruipruimte staat is het aan te bevelen om gas- en CV-leidingen te isoleren om 
roestvorming te voorkomen. Deze leidingen dienen onder geen voorwaarde in het water te 
liggen. 

05 Binnenwanden 
      dragend 
 

 

#+  
Zowel in de dragende als niet dragende binnenwanden zijn lichte 
oneffenheden zichtbaar en is plaatselijk lichte scheurvorming ontstaan. 
Dergelijke scheurvorming ontstaat veelal door spanningsverschillen 
tussen (verschillende) materialen, vermoedelijk in combinatie met lichte 
zetting vanuit de ondergrond en werking van de vloeren en de 
dakconstructie. Het een en ander kan met het eerstvolgende onderhoud 
worden meegenomen, maar kan na verloop van tijd wel terugkeren.  
 

0 

Wanneer voorzetwanden tegen de binnenzijde van de buitenmuren zijn aangebracht, is dit 
in het algemeen gebeurd i.v.m. vochtdoorslag, optrekkend vocht of heeft men de muur willen 
isoleren. Visueel is dan niet waarneembaar of de muur gebreken vertoont en of de 
bouwfysische opbouw van de wand correct is. 

06 Overige 
 

  
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 
 

Totaal kosten: 0 
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6. Interieur | kelder  / souterrain 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Kelder-/souterrain- 
      vloer  

Nvt  
 
 

0 

02 Kelder-/souterrain- 
      wanden 

Nvt  
 
 

0 

03 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 

 
 

Totaal kosten: 0 

 
 
 

7. Fundering 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Fundering: 
      Op staal / onderheid 
 

 

 
#+ 

 
 
In de gevels is plaatselijk scheurvorming waargenomen wat mogelijk 
veroorzaakt is in combinatie met lichte zetting vanuit de ondergrond. In 
de gevels zijn geen zaken waargenomen waardoor in de huidige situatie 
twijfels zijn ontstaan over de fundering.  
 

0 

Globaal worden twee funderingstypen onderscheiden; op staal of onderheid. Bij funderingen 
op staal wordt direct gefundeerd op een grondslag met voldoende draagkracht (vaste) of op 
grondverbetering. Enige zetting is hierbij niet ongebruikelijk. Indien een gebouw is onderheid 
staat het op palen, ook hier kan zetting optreden doch in mindere mate. Aan de hand van 
scheurvorming of scheefstand is niet vast te stellen of de fundering stabiel is. Zetting kan 
ontstaan kort na de nieuwbouw of door veranderingen in de ondergrond (b.v. wijziging 
grondwaterstand) en leidt meestal niet tot grote schade. Het is tijdens een momentopname 
als een bouwkundige keuring niet na te gaan of zettingen tot staan gekomen zijn . 

02 Opgaand werk #+  
Het opgaand werk vertoont lichte oneffenheden. Dit komt echter vaker 
voor bij dergelijke uit het zicht zijnde opgaande werken. Plaatselijk zijn 
lichte sporen van (optrekkend)vocht- en doorslag waargenomen. 
Dergelijke sporen zijn niet ongebruikelijk in opgaande werken.  
 

0 

03 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 

 
 

Totaal kosten: 0 
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8. Interieur | wanden niet dragend, kozijnen, deuren, trappen, schoorsteenkanaal 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Binnenwanden 
      niet dragend  

#+  
Zie ook de opmerking bij onderdeel 5.05. 
 

0 

02 Binnenkozijnen en 
      -deuren 
 

#+  
Deuren, kozijnen, hang en sluitwerk vertonen lichte gebruikssporen.  

0 

03 Trap(pen) #+  
 
 

0 

04 Schoorsteenkanaal 
      gemetseld 

#+  
Het is niet duidelijk of het kanaal regelmatig gebruikt wordt. Volgens de 
verstrekte informatie wordt het kanaal wel jaarlijks geveegd door een 
erkend bedrijf.  
 

0 

Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteenkanalen voldoen aan de 
gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenzijde te inspecteren. Geadviseerd 
wordt de schoorsteenkanalen welke in gebruik zijn t.b.v. de veiligheid en i.v.m. brand- en 
opstalverzekering periodiek te laten vegen door een erkend bedrijf. 

05 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 

 
 

Totaal kosten: 0 
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9. Interieur| afwerking en voorzieningen 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Vloerafwerking  # 
 

 
 

0 

Hiermee worden alleen de bouwkundige permanente vloerafwerkingen bedoeld. 
Vloerbedekking, laminaat, parket e.d. vallen hier niet onder. 

02 Wandafwerking 
 
 

#+  
De wandafwerking heeft niet overal (meer) de volledige hechting met de 
ondergrond, vertoont lichte oneffenheden en gebruikssporen. Plaatselijk 
is lichte scheurvorming waargenomen wat ontstaan kan zijn door 
spanningsverschillen tussen (verschillende) materialen, maar ook door 
doorgezette scheurvorming uit achterliggende onderdelen. Met het 
binnenonderhoud kan het een en ander worden meegenomen.  
 

0 

Bij verwijdering van behang of wandbetimmeringen dient vooral bij oudere woningen 
rekening te worden gehouden met herstel of vervanging van stucwerk. Bij verwijdering van 
wandbetimmeringen kunnen zich mogelijk scheurvorming of schades aan muren 
openbaren. 

03 Tegelwerken 
 

 

+  
Hier en daar is een tegel niet (meer) vol verlijmd met de ondergrond. Het 
voeg- en kitwerk vertoont lichte oneffenheden en is enigszins verkleurd 
en verweerd.  
 
 
 
 

0 

Tegelwerken kunnen aangebracht zijn op plaatmateriaal. Hierdoor kan er door werking van 
dit plaatmateriaal scheurvorming(en) of onthechting(en) van de ondergrond, zijn, ontstaan. 

04 Plafondafwerking 
 

 

+  
Plaatselijk zijn lichte oneffenheden en beschadigingen zichtbaar. Hier en 
daar is lichte scheurvorming zichtbaar. De scheurvorming is vermoedelijk 
ontstaan door het verschillend werken van (verschillende) materialen.  
 
 
 
 
 
 

0 

05 Sanitaire 
      voorzieningen 

#+  
Het sanitair vertoont lichte gebruikssporen, maar is verder functioneel. 
 

0 

06 Keuken 
      voorzieningen 
 
 

+  
Ook de keuken vertoont wat gebruikssporen, maar is verder functioneel.  
 

0 

De eventueel in de keuken aanwezige (inbouw)apparatuur is niet op werking getest. Ook 
kan visueel niet worden vastgesteld of de (inbouw)apparatuur op een deskundige wijze is 
aangesloten. 

07 Binnenschilderwerk 
      buitenkozijnen 
 

+  
Het schilderwerk vertoont lichte gebruikssporen, dit kan met het 
binnenonderhoud worden meegenomen.  
 

0 

Het binnenschilderwerk dient te worden gezien als regulier onderhoud. Derhalve worden in 
deze rapportage standaard geen kosten voor dit onderdeel opgenomen. 

08 Binnenschilderwerk  
      overige 

+  
Zie ook de opmerking bij het onderdeel hierboven. 
 
 

0 
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9. Interieur| afwerking en voorzieningen 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

09 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 
Gezien herstel of vervanging van onderdelen in het interieur zeer smaak- en budgetgebonden zijn, is alleen de staat van 
het onderdeel en/of eventuele herstelwerkzaamheden vermeld en zijn voor herstel of vervanging van onderdelen geen 
kosten aangegeven.  
 

Totaal kosten: 0 
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10. INSTALLATIES 
Onderdeel Wrd. Constatering(en) Kosten 

01 Riolering 
      Afvoer(en) 
 
 
 
 
      Waterleiding(en) 
 

 

#+ 
#+ 
 
 
 
 
#+ 
 
 

 
 
Het leidingwerk had hier en daar wat meer gebeugeld kunnen worden 
aan de vloer of opgaand werk. Dit kan alsnog eens gedaan worden. 
Proefondervindelijk zijn er geen verstoppingen waargenomen in 
afvoeren en riolering.   
 
De koperen waterleiding is enigszins gecorrodeerd. Dit doet verder nog 
geen afbreuk aan de functionaliteit van de leiding.  
 
 
 

 

0 

De buitenriolering is visueel niet te inspecteren en derhalve niet beoordeeld. Het is 
gebruikelijk om de leidingen in de kruipruimte aan de begane grondvloer op te hangen dit 
om, bij eventuele zakking van de ondergrond, lekkages te voorkomen. 

02 Verwarming: 
      CV-ketel 
     
 
 
      Luchttoevoer 
       

 
# 
 
 
 
#+ 

Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja     In bedrijf: ja 
Merk: Remeha. 
Type: Quinta. 
Fabricagejaar: 2005.  
Onderhoudscontract: ja, volgens verstrekte informatie.   
 
Druk in de installatie ten tijde van de inspectie: 1,6 bar. 
 

0 

De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 15 jaar. Een ketel van die 
leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen, wel zal het rendement van de 
ketel zeker teruglopen. De druk in de meeste C.V.-installaties behoort in koude toestand ± 1 
bar en in warme toestand ± 1,5 – 2 bar te zijn. Bij oudere systemen, b.v. met open expansie 
vat kan dit afwijken. Is de druk in het systeem te laag dan dient het te worden bijgevuld. 
Valt de druk binnen korte tijd opnieuw terug dan dient het systeem op lekkages te worden 
gecontroleerd door een installateur. 

03 Verwarming: 
      Radiatoren  

 
#+ 

 
 
Radiatoren en kranen vertonen lichte gebruikssporen en de kranen gaan 
hier en daar wat stroef. Het een en ander kan worden nagelopen.  
 

0 

04 Verwarming 
      Leidingen  

 
#+ 

 
 
 

0 

Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat is het aan te bevelen om gas- en CV-
leidingen te isoleren om roestvorming te voorkomen. Deze leidingen dienen onder geen 
voorwaarde in het water te liggen. Het is gebruikelijk om bij doorvoeren door vloeren en 
wanden mantelbuizen om de leidingen te hebben, dit is niet overal zichtbaar, maar heeft nog 
niet tot zichtbare problemen geleid.  

05 Warmwatervoorziening 
         
 

Nvt  
 
 
 

0 

06 Warmwatervoorziening 
      Leidingen 

 
#+ 

 
 
 
 

0 
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10. INSTALLATIES 
Onderdeel Wrd. Constatering(en) Kosten 

07 Elektrische installatie 
      Meterkast  
      Groepenkast 
      Aardlekschakelaar 
      Aarding 
 

 
# 
# 
# 
#+ 
 
 
 

Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja     In bedrijf: ja 
 
7 groepen 1 meerfasen groep (smeltzekeringen).  
1 stuks, zie ook het grijze tekstvak.  
In de meterkast en in de douche waargenomen.  
 

0 

Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de aarding is niet 
doorgemeten.  Indien er minder dan 4 groepen aanwezig zijn, wordt geadviseerd het aantal 
groepen uit te breiden.  Kosten hiervoor worden niet in deze rapportage opgenomen.  
Indien geen aardlekschakelaar (per 4 groepen en per  meerfasen groep) aanwezig is, wordt 
geadviseerd deze alsnog aan te laten brengen. De kosten hiervoor bedragen ca. € 375,-. 
Indien  de installatie wordt uitgebreid of aangepast, dient te worden voldaan  aan de 
huidige normen en eisen. Wij adviseren hiervoor een erkend installateur te raadplegen. 

08 Elektrische installatie 
      Bedrading  
      Leidingen 
      Schakelaars en 
      wandcontactdozen 
 

 

 
#+ 
#+ 
 
#+ 

 
Vinyl met koperkern, oude kleurcode is nog mogelijk. 
Kunststof. 
 
 
Het schakelmateriaal vertoont lichte gebruikssporen, maar is verder 
functioneel. Plaatselijk dienen onderdelen compleet gemaakt te worden.  
 
 
 

 

0 

Woningen van voor 1960 kunnen nog geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van jute bedrading. 
In dergelijke gevallen dient deze bedrading te worden vervangen. Indien nog stalen leidingen 
aanwezig zijn wordt, i.v.m. stroomgeleiding, geadviseerd deze leidingen te vervangen. 

09 Gasinstallatie 
 

#+ Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja     In bedrijf: ja 
 
 

0 

10 Ventilatie 
      Mechanische ventilatie 
      WarmteTerugWin 
       installatie       
 

 
Nvt 
 
Nvt 

 0 

11 Ventilatiekanalen 
 
 

#+  
 

0 

Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of ventilatiekanalen voldoen aan de 
gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenzijde te inspecteren.  

12 Rookgasafvoeren 
 
 

#+  0 

13 Overige 
 

  
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
Tijdens de inspectie worden de technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke conditie. Dit 
houdt in dat de installaties niet op hun goede werking (kunnen) worden beoordeeld en niet kan worden vastgesteld of ze 
voldoen aan de huidig geldende eisen en voorschriften. Dit rapport voorziet niet in de specificaties van de diverse 
installaties doch geeft slechts een indruk van de onderhoudstoestand. De Nutsbedrijven en/of Waarborginstallateurs 
kunnen u een volledig inzicht geven in de staat en specifieke samenstelling van de installaties en deze toetsen aan de 
geldende eisen. Als gas- en elektra-installaties in slechte conditie zijn loopt u direct gevaar. Geadviseerd wordt om deze 
installaties regelmatig te laten inspecteren en tekortkomingen direct te verhelpen. 
 

Totaal kosten: 0 
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11. BIJGEBOUWEN 
Onderdeel Wrd Constatering(en) Kosten 

01 Dak 
 

 
 

 

#  
De dakbedekking vertoont duidelijke sporen van veroudering en slijtage. 
Er zijn oneffenheden, beschadigingen en lichte plooien zichtbaar. Aan de 
randen is de dakbedekking gescheurd. Men dient met vervanging 
rekening te houden. Het betreft een betonnen prefab garage. Volgens de 
verstrekte informatie is er geen volledige dakbedekking aanwezig, maar 
alleen dakranden en trimmen. Het dak dient te worden gereinigd waarna 
de afwerking op het dak beoordeeld kan worden. Mogelijk dient het dak 
te worden gestraald en opnieuw van afwerking (coating) voorzien. De 
hechting van dakafwerkingen is overigens niet altijd even optimaal op 
beton.  
 
 
 
 
 
 
 

1100 

02 Gevels 
 

 

#+  
De gevels zijn opzich functioneel. Het betreft hier vermoedelijk een 
geheel prefab betonnen garage. De gevelafwerking dient eens te worden 
vernieuwd (saus).  
 
Het houtwerk verkeert over het algemeen nog in een prima staat. 
Plaatselijk kan het worden bijgewerkt, evenals het schilderwerk.  
 
 
 

0 

03 Vloer(en) #  
 
 

0 

04 Fundering #  
 
 

0 

05 Overige 
 

  
 
 

0 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 
Van de bijgebouwen wordt een algemene waardering gegeven. De toelichting in de grijze vlakken bij de diverse onderdelen 
is tevens van toepassing bij de bijgebouwen genoemde onderdelen. 
 

Totaal kosten: 1100 

 
 
  



 

18.1112.022  Korte Cieweg 10, Castricum  21 

 

 
12. ISOLATIE, ENERGIEBESPARING EN DUURZAAMHEID 
Onderdeel Wrd Constatering(en) 

01 Ventilatie  Ventilatie van de woning is mogelijk via de draaiende delen in de kozijnen, de 
ventilatiekanalen, de ventilatieroosters en de elektrische ventilator.  

 

02 Warmte-isolatie  In de woning is isolerende beglazing toegepast. Voor zover zichtbaar is aan de 
buitenzijde van het dakbeschot isolatie aanwezig. Overige isolerende materialen 
zijn visueel niet waargenomen.  

 

03 Tochtwering  
 
 

De tochtwering is voldoende.  
 

 

04 Zonneboiler inclusief 
      collector 
 

Nvt  

05 Douchewarmtewisselaar 
 

Nvt 
 
 

 

06 Elektrische installatie 
      PV-cellen 
 

Nvt  

07 Warmtepomp  
 

Nvt 
 
 

 

08 Luchtwarmtepomp 
 

Nvt 
 
 

 

09 Energielabel 
 

 
 

 De woning heeft voorlopig energielabel:C 
Bron: www.energielabel.nl 
 
Labels met een voorlopige status moeten voor transactie nog definitief gemaakt 
worden.       
 
Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om 
energiebesparende maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor woningen loopt van G (zeer 
onzuinig) tot  A (zeer energiezuinig) en is 10 jaar geldig. Het energielabel dient door gecertificeerde 
bedrijven als TMS Holland te worden opgesteld of als definitief energielabel (vanaf 1 januari 2015) te 
worden vastgesteld. Voor het vaststellen van het definitief energielabel controleert de erkend 
deskundige de woningkenmerkwaarden die door de woningeigenaar in een webapplicatie moeten 
worden aangegeven. Voor meer informatie zie: www.mijndefinitiefenergielabel.nl 

09 Overige 
 

  
 

++ = Zeer Goed,     + = Goed,     = Redelijk,    - = Matig,    -- = Zeer Slecht,     #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als … 
# = Niet te inspecteren,    ! = Onderdeel met mogelijk risico,    ? = Nader onderzoek 

Toelichting: 
 
Bovenstaande onderdelen zijn, voor zover aanwezig, visueel beoordeeld op hun fysieke conditie. De overige informatie 
van deze paragraaf is puur informatief. Gezien veel van bovengenoemde onderdelen zeer specialistisch zijn en over het 
algemeen speciaal zijn uitgeregeld en/of afgesteld op het object, dient er bij tekortkomingen een specialist te worden 
geraadpleegd en/of ingeschakeld. Hierom zijn er voor herstel of vervanging geen kosten weergegeven of zal er, indien van 
toepassing, een indicatie worden gegeven.  
 

 
  

http://www.zoekuwenergielabel.nl/
http://www.mijndefinitiefenergielabel.nl/
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Naschrift 
 
Dit rapport heeft een informatief karakter. Hoewel het met de meest mogelijke zorg is samengesteld dient het niet te worden gezien als 
een opleveringsverslag zoals bij een nieuwe woning. 
 
Een totaalbeeld dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt, kan pas worden verkregen nadat alle, in de rapportage als niet te 
inspecteren onderdelen (#) kunnen worden beoordeeld en eventuele nadere (specialistische) onderzoeken (?) worden uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gecontroleerd:  
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Algemene Voorwaarden Bouwtechnische Inspecties T.M.S. Holland bouwkundige inspecties b.v. 

 
1. ALGEMEEN 
1.1. T.M.S. Holland bouwkundige inspecties b.v. (hierna te noemen “TMS”) neemt op zich om in opdracht van opdrachtgever vastgoedobjecten te inspecteren en 

 de resultaten van deze keuring(en), hierna ook te noemen inspectie(s), eventueel vast te leggen in een inspectierapport en dit rapport ter beschikking te 
stellen aan opdrachtgever. TMS Holland bouwkundige inspecties b.v. handelt onder de naam TMS Holland. 

1.2. Op alle aan TMS verstrekt opdrachten en met TMS gesloten overeenkomsten tot uitvoering van bouwtechnische inspecties / keuringen (hierna te noemen: 
”BTK”), alsmede op alle inspectie- keuringsrapporten, zijn van toepassing deze algemene voorwaarden bouwtechnische keuringen. Eveneens zijn van 
toepassing de in onderhavige voorwaarden en in de rapportage(s) omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities, dit alles in de laatste versie en 
geldig op dat moment.  

1.3. Bij opdrachtverstrekking aan TMS bevestigt opdrachtgever de ontvangst van en aanvaart opdrachtgever de in artikel 1 lid 1.2 vermelde voorwaarden. Indien 
deze voorwaarden bij de schriftelijke contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of niet in uw bezit zijn en/of u 
hiervan geen kennis heeft kunnen nemen, dient u TMS hiervan direct en vóór uitvoering van de werkzaamheden in kennis te stellen. TMS zal u dan per 
omgaande van voornoemde voorwaarden een exemplaar doen toekomen. Tevens zijn voornoemde voorwaarden gepubliceerd op de website van TMS 
(www.tmsholland.nl)   

 
2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN, OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGINGEN 
2.1 Alle aanbiedingen van TMS gelden tot 30 dagen na dagtekening. 
2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk, TMS is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk 

heeft bevestigd.  
 
3. BETALINGEN EN TARIEVEN 
3.1 Alle door TMS opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt. Een opgegeven of 

overeengekomen (all-in)prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te 
verwachten omstandigheden en op basis van de bij TMS bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in 
bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens e.d. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de 
overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren 
bovendien worden doorberekend.  

3.2 De door TMS uit te voeren BTK en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan 
opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bevestigde tarieven. 

3.3 TMS houdt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, telkens per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals 
telkens per 1 november vastgesteld door het C.B.S. Een aanpassing als hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het 
tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast.  

3.4 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op verzoek vooraf van de opdrachtgever of diens 
vertegenwoordiger en binnen een straal van 20 km rond het te keuren object. In onderhavige situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een 
sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart TMS tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door 
welke oorzaak dan ook. Het halen en / of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van TMS. 

3.5   Annulering door de opdrachtgever van een al verstrekte opdracht tot inspectie die plaats zou vinden op de dag van inspectie of op de laatste dag voor 
de dag van inspectie zal door TMS worden gefactureerd tegen het overeengekomen inspectietarief.  

3.6 Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan TMS niet verantwoordelijk 
c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde 
opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief. 

3.7 Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en / of niet aanwezig zijn van de bewoner, opdrachtgever, zijn vertegenwoordiger of de 
verkoper ongeacht welke reden, worden de kosten gefactureerd aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger. 

3.8 Indien TMS niet binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn zal de keuring geen doorgang vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht.  
3.9 Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in de artikelen 3.5, 3.6 en 3.7 dient dit onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de 

inspectie afspraken c.q. planningen wordt geschoven, zal dit eveneens aan opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger respectievelijk aan TMS worden 
gemeld. 

3.10 De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger voorziet TMS van alle relevante informatie die nodig is voor het behoorlijk verrichten van de inspectie. 
3.11 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. TMS heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te 

vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet 
op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling  van rechtswege in verzuim. 

3.12 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van TMS, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende 
met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.      

 
4. DE INHOUD VAN DE INSPECTIEWERKZAAMHEDEN EN HET RAPPORT 
4.1  TMS zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. TMS geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken 

en/of verstrekte adviezen.  
4.2   De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat TMS beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken 

bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door TMS is ontvangen of zekerheid t.b.v. TMS is gesteld. 
4.3 Indien de opdrachtgever met TMS een bepaalde datum, een eind of opleveringsdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever 

in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd TMS een redelijke termijn te 
stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de 
overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

4.4 TMS heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.  
4.5 De inspecties zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare 

onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen. De inspectie is gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een 
momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. 

4.6 Het doel alsmede de aard en wijze van de visuele inspectie brengen niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er 
metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende 
constructies en/of installaties te kunnen beoordelen.  

4.7 Alle opdrachten zullen aan TMS worden verstrekt middels een standaard faxformulier of internetaanvraagformulier waarop alle relevante informatie 
met betrekking tot het de inspecteren object(en) zijn vermeld. Deze informatie is  inclusief de door verkoper, opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger 
in verband met de meldingsplicht in te vullen en te ondertekenen inlichtingenformulier van TMS of anderzijds verkregen informatie over het te 
inspecteren object en eventueel gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen. Het inlichtingenformulier van TMS kunt u invullen en eventueel 
uitprinten vanaf de website van TMS Holland (www.tmsholland.nl) 

 
 
Blad 1/3                                  (versie 5.0 – maart 2013) 

 

http://www.tmsholland.nl/
http://www.tmsholland.nl/
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Algemene Voorwaarden Bouwtechnische Inspecties T.M.S. Holland bouwkundige inspecties b.v. 
 
4.8 De in artikel 4.7 bedoelde informatie wordt bij opdrachtverstrekking, doch uiterlijk direct voor aanvang van de keuring, aan TMS ter beschikking gesteld. Het 

inlichtingenformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden ingevuld en ondertekend. Indien de verkoper, opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger 
geen ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier aan TMS heeft overhandigd, zal TMS geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde 
werkzaamheden aanvaarden. 

4.9 Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen, afhankelijk van de opdracht, door TMS worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt  een 
marge van plus of min 30 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen. 

4.10 De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger garandeert dat TMS vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen 
w.o. zolders, kruipruimten etc., dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn w.o. loslopende huisdieren en dergelijke. Indien door TMS om 
toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft TMS het 
recht de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen. 

4.11 Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane grondvloeren worden geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien 
de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of de verkoper niet bij de keuring aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of de 
verkoper wel bij de keuring aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer worden geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en 
onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter 
beoordeling door TMS. Voor alle inspecties is een droge en minimale kruiphoogte van 0,50 meter vereist. 

4.12 Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van 4 meter worden geïnspecteerd, indien veilig, zulks uitsluitend ter beoordeling door TMS, 
bereikbaar met ladders van maximaal 5,5 meter (is werkende hoogte van 4 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, 
kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal, dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van 
onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door TMS. 

4.13 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport 
vermeld. 

4.14 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een specialist c.q. expert op een bepaald gebied dienen 
te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden aangegeven. 

4.15 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, zulks uitsluitend 
ter beoordeling door TMS, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet gekeurd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.  

4.16 Door TMS en zulks uitsluitend ter beoordeling door TMS,  wordt tijdens en ten behoeven van de inspectie geen meubilair, stoffering, inboedel e.d. 
verplaatst om achterliggende onderdelen en/of bouwdelen te kunnen beoordelen.   

4.17 Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden inspectie onmogelijk maken, bemoeilijken, beperken en/of vertragen, dat uitsluitend ter 
beoordeling van / door TMS, behoudt TMS zich het recht voor keuringen uit te stellen en/of te onderbreken. 

4.18 Indien een inspectie, wegens onder artikel 4.16 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal deze inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie 
plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door TMS worden uitgevoerd conform de in onderhavige overeenkomst omschreven 
voorwaarden en tarieven. 

4.19 Indien door TMS inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal de opdrachtgever of zijn 
vertegenwoordiger vooraf aangeven welke gebouwonderdelen moeten worden meegekeurd. In onderhavige situaties behoudt TMS zich het recht voor 
eventuele meerkosten te factureren. 

4.20 De objecten worden door TMS, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden 
beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van 
de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen. 

4.21 De bevindingen van de inspectie, met uitzondering van de opleveringskeuringen, worden vastgelegd in het inspectierapport waarvan opdrachtgever of 
diens vertegenwoordiger een exemplaar ontvangt. 

4.22 De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging. 
4.23 De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 6 maanden.  
4.24 Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in de inspectierapporten en/of werkmethodieken worden uitsluitend door TMS aangebracht. 
4.25 Opdrachtgever en zijn vertegenwoordiger hebben de plicht om de inhoud van de door TMS opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na 

ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 7 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan TMS door te geven. Tenzij 
binnen 7 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan TMS kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk 
akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, de opgestelde rapportages en de verstrekte adviezen. TMS heeft het recht zich te vergewissen 
omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger, bij gebreke waarvan de opdrachtgever of zijn 
vertegenwoordiger geen enkel recht kan doen gelden.  

4.26 Er wordt geen inspectie uitgevoerd naar milieu belastende materialen en/of onderdelen / bouwdelen waarin milieu belastende materialen zijn verwerkt, 
noch naar onderdelen / bouwdelen in verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht en water en ook niet naar onderdelen / 
bouwdelen waarbij materialen zijn toegepast en/of zijn verwerkt die van overheidswege zijn of worden verboden. Onder milieubelastende materialen 
wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke. TMS aanvaart hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en ontstaan 
door welke oorzaak dan ook.    

 
5 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 
5.1 Aanmelding van klachten resp. schaden en/of aansprakelijkheidsstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na het ontdekken van de 

schade, altijd schriftelijk aan TMS worden gemeld.  
5.2 Na schriftelijke melding ontvang de aanmelder per omgaande een bevestiging en/of het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming”. 
5.3 Het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming” dient, binnen 14 dagen na dagtekening, volledig, leesbaar en naar waarheid ingevuld, per 

pagina geparafeerd, ondertekend  en voorzien van alle bijlagen aan  TMS te worden geretourneerd. Aanmeldingsformulieren die niet aan de gestelde 
voorwaarden voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen, waarbij alle vermeende aansprakelijkheden per direct zijn afgewezen, tenzij anders door 
TMS is aangegeven. 

5.5 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid  in welke 
vorm en door welke oorzaak dan ook, TMS  behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.    

5.6 Iedere vordering jegens TMS, behalve die welke door TMS is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6  maanden na  het ontstaan van de  vordering. 
5.7 De werknemers van TMS of door TMS voor de uitvoering van de overkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich  jegens de opdrachtgever beroepen op 

alle aan de overeenkomst te ontlenen  verweermiddelen als waren zij zelf bij die  overeenkomst partij. 
5.8 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van TMS komt, geldt een eigenrisico van € 500,-. 
5.9 TMS is nimmer aansprakelijk voor schaden kleiner dan € 500,-, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.. 
5.10 Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in onderhavige voorwaarden vermelde maxima en zal er een 

verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit 
conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld  gebruikelijke regelingen. 

5.11 Indien TMS, met inachtneming van het vorenstaande, aansprakelijk is voor de schade, is TMS gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken 
of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen. 
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5.12 Bij eventuele schade wordt te allen tijde uitgegaan van het terugbrengen van het onderdeel in de oorspronkelijke staat en functionaliteit. 
5.13 Onder functionaliteit wordt verstaan de eigenschappen of de hoedanigheden die de gekeurde onderdelen moeten hebben om het doel waarvoor de 

onderdelen zijn ontworpen en gemaakt te behalen. 
5.14 Indien het object een appartement is of valt onder de reglementen van een Vereniging van Eigenaren, vindt uitsluitend een mogelijke vergoeding van 

schade plaats aan die onderdelen die voor rekening en risico zijn van de koper.  
5.15 Indien het object een deel van een pand is, vindt vergoeding van schade plaats conform de van toepassing zijnde splitsingsakte. 
5.16 Een door TMS uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport en/of advies kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q. een 

garantieverzekering, respectievelijk een aanvullende dekking en / of aanvullende verzekering voor eventuele gebreken en/of tekortkomingen van welke 
aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. 

5.17 TMS is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van TMS behoren te komen, 
noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of 
noodzakelijk is. 

5.18 TMS is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en / of derden 
verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object. 

5.19 TMS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of 
reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie. 

5.20 Indien opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en TMS niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen 
werkzaamheden niet volledig c.q. onjuist verricht, dan zullen aanvullende c.q. correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits de 
opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens TMS van de tekortkomingen in kennis stelt.  

5.21 TMS is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen door TMS of door personen 
in haar dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en 
met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden. TMS is voor tekortkomingen van personen in 
dienst niet aansprakelijk, indien zij aannemelijk maakt, dat zij de tekortkomingen bij normale oplettendheid harerzijds niet heeft kunnen voorkomen of 
ontdekken. 

5.22 Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid,  is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd; 
 A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises, arbitrages en alle verdere daarmee 
       samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal   € 6.800,-, tenzij anders is overeengekomen, 
 B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende 
  honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door TMS met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te  
  vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
5.23 TMS is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige 
medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het 
bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige 
werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en 
schaden wegens door TMS uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de 
schriftelijke overeenkomst vormt.. In alle gevallen waarin TMS gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door de 
verzekering van TMS, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. 

5.24 TMS is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de 
overheden of nutsbedrijven. 

5.25 TMS is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven of voor schades 
welke verband houden met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen of andere derden.  

5.26 Alle kosten van de door (of door derden) voor koper in geschakelde deskundige(n) zijn voor rekening van de koper.  
 
6  BESCHERMING VAN INFORMATIE EN KENNIS 
 Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en / of   software, 

blijven bij TMS en gaan, tenzij uitdrukkelijk  anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over.  
 TMS en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan  duidelijk is dat 

die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.   
 
7 OPSCHORTING EN BEEINDIGING 
7.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat 

van faillissement wordt verklaart, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft TMS het recht de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en 
interesten. 

7.2 De ontbinding als bedoeld in voorgaande sub 7.1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit. 
7.3 Onverminderd de TMS verder toekomende rechten heeft TMS het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om 

zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst ter keuze van TMS op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, 
zonder dat TMS tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving 
van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en 
oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen,  gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en 
instructies van overheden, etc.  

 
8 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
8.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en TMS mochten 

ontstaan in  verband met de opdracht of enige overeenkomst  en/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der minne  kunnen worden 
opgelost, zullen in eerste instantie worden beslecht conform onderhavige algemene voorwaarden bouwtechnische inspecties en De Nieuwe Regeling 
2005 (DNR2005). Alle  geschillen, welke tussen partijen bestaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement  Assen.   

8.2 Op alle met T.M.S. gesloten overeenkomsten en op alle aan T.M.S. verstrekte opdrachten is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het 
Nederlands recht van toepassing.   

 
Emmen, maart 2013. 
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Van bezichtiging tot aankoop



Veel gestelde vragen

1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent officieel in onderhandeling als de verkoper 
reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper 
een tegenbod doet. Als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal over-
leggen, betekent dat dus nog niet dat u in onder-
handeling bent.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen 
als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een 
verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag 
willen weten of er meer belangstelling is. De eerste 
bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan 
de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan 
één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De 
makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. 
Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellen-
den vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. 
Een belangstellende mag dan wel een bod uitbreng-
en, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onder-
handeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd 
is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de 
hoogte van biedingen, dit zou overbieden kunnen 
uitlokken.





3. Kan een verkoper de vraagprijs van een 
woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een 
uitnodiging is tot het doen van een bod (zie ook 
vraag 5), dan kan de verkoper ook besluiten de 
vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een 
onderhandeling doen partijen vaak over en weer 
biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod 
doet wat afwijkt van het bod dat de verkopende 
partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere 
bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen 
‘naar elkaar toekomen’ in het biedingproces, kan de 
verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod 
weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te 
verlagen.





4. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens worden over de 
belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleverings-
datum en ontbindende voorwaarden) dan legt de 
verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in 
de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een 
belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet

automatisch een ontbindende voorwaarde voor de 
financiering, dit moet u melden bij het uitbrengen van 
uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook 
eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende 
voorwaarden voordat de koopakte wordt opge-
maakt. Naast de eerder genoemde punten worden 
meestal nog enkele aanvullende afspraken in de 
koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een 
boeteclausule. Zodra verkoper en koper de koopakte 
hebben ondertekend en de koper (of eventueel de 
notaris) een kopie van de akte heeft ontvangen, 
treedt voor de particuliere koper de wettelijke be-
denktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de 
koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. 
Ziet de koper tijdens deze bedenktijd niet af van de 
koop, zijn de financiën rond en vormen ook even-
tuele andere ontbindende voorwaarden geen obsta-
kel meer, dan zal op de afgesproken opleverings-
datum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.





5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 
de woning dan aan mij verkopen?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het 
hoogste rechtscollega, de Hoge Raad, heeft bepaald 
dat als u de vraagprijs uit een advertentie of een 
woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs 
wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen 
van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of 
hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn make-
laar een tegenbod laat doen.





6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling 
het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag. Één van de partijen mag de onderhande-
ling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden 
die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moei-
lijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval 
kan de verkopende makelaar, natuurlijk in overleg 
met de verkoper, besluiten de lopende onderhande-
ling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. 
Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toe-
zeggingen na te komen (zie ook vraag 8). De make-
laar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrij-
vingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke 
kans om een hoogste bod uit te brengen.



Veel gestelde vragen

7. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze 
om door een eenzijdige verklaring een koopovereen

komst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn 
het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, 
maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week 
bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouw-
woning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het 
aankopen van een bestaande woning niet. Het 
begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte 
gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 
toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar 
kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bij-
voorbeeld inhouden dat een belangstellende koper 
een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over 
een bod. De NVM-makelaar zal in de tussentijd 
proberen niet met een andere partij in onderhan-
deling te gaan. De belangstellende koper kan deze 
tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn 
financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de 
woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en 
verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een 
onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen 
worden gedaan.





8. Dient de NVM makelaar met mij in onder-
handeling te gaan, als ik als eerste een bezich-
tiging aanvraag of als eerste een bod uitbreng?

Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende 
NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de 
verkoopprocedure. De verkopende NVM-makelaar 
heeft wel de verplichting u daarover te informeren. 
Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft 

de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat 
kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-
makelaar u een toezegging, dan dient hij die na te 
komen.



Informatie voor de aspirant koper

Voorwaarden bij aankoop van een woning

Tenzij anders vermeld, zal de koopakte worden 
opgemaakt door Van Amsterdam Garantiemakelaars 
volgens de modelkoopakte, die is opgesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroeren-
de goederen en vastgoeddeskundigen (NVM), de 
Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De 
waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% 
van de koopsom en wordt voldaan aan de notaris.

Tenzij anders vermeld is de notariskeuze aan de 
koper. 




Eventueel door de koper te maken voorbehouden 
(bijvoorbeeld het verkrijgen van een woonvergunning, 
financiering, Nationale Hypotheekgarantie, etc.) 
worden alleen opgenomen indien deze uitdrukkelijk 
in de onderhandelingen uitdrukkelijk zijn afgesprok-
en. De tussen koper en verkoper te sluiten koop-
overeenkomst komt niet eerder tot stand dan, nadat 
over zowel de hoofdzaken (prijs / object), als ook 
over de details (zoals transportdatum, roerende 
zaken, etc.) overeenstemming is bereikt en nadat 
beide partijen een schriftelijke koopakte hebben 
ondertekend.





Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn geldige redenen, die 
vooraf uitdrukkelijk zijn afgesproken en in de koop-
akte zijn vastgelegd, om de koop van de woning te 
annuleren. Bij de koop van een woning is het gebrui-
kelijk om ontbindende voor-waarden op te nemen, 
bijvoorbeeld het verkrijgen van een passende finan-
ciering, en (indien van toepassing) een huisvestings-
vergunning of Nationale Hypotheek Garantie.





Onderzoeksplicht koper   

Wij gaan er vanuit dat u, voordat u een bod uit-
brengt op de woning, onderzoek heeft verricht naar 
alle aspecten, die in het algemeen en voor u in het 
bijzonder van belang zijn bij het nemen van uw aan-
koopbeslissing, zoals vermeld in het Burgerlijk Wet-
boek. Daartoe behoort minimaal het bestuderen van 
de informatie die door ons wordt aangeboden, het 
inwinnen van informatie bij de gemeente en een 
onderzoek naar uw financiële mogelijkheden.




Indien in deze brochure een bouwtechnisch 
keurings-rapport is opgenomen, pleit dit de koper 
niet vrij van zijn eigen onderzoeksplicht. 

Op kantoor ligt voor u de volgende documentatie ter 
inzage

- Voorbeeld koopakte, toelichting op de koopakte;

- Bouwtechnisch rapport (indien van toepassing);

- Eigendomsbewijs van de woning;

- Inlichtingenformulier van de verkoper;

- De stukken van de vereniging van eigenaren (als 
het een appartement betreft).





Woonoppervlakte 

De in het publicatiemateriaal opgenomen maten van 
de woonoppervlakte zijn indicatief. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. De koper is in de 
gelegenheid gesteld de woning zelf in te meten en 
accepteert de feitelijke situatie. Even-tuele in deze 
brochure opgenomen bouwkundige tekeningen zijn 
niet op schaal afgedrukt. Van Amsterdam Garantie-
makelaars stelt zich niet aansprakelijk voor afwijking-
en in de opgegeven oppervlakten en voor de juist-
heid van de bouwkundige tekeningen




Bijzonderheden 

De volgende clausules worden in de koopakte 
opgenomen:




Indien de notaris werkzaamheden voor verkoper 
verricht, trerzake de onderhavige overdracht, welke 
niet zijn inbegrepen in de prijsopgave van de koper, 
gelden de volgende maxima:

1 Kosten doorhaling hypotheek:

- ingeval van een gehele doorhaling € 160,00 
inclusief BTW en kadasterkosten per doorhaling;

- ingeval van een gedeeltelijke doorhaling € 190,00 
inclusief BTW en kadasterkosten per doorhaling; 

2 kosten voor onderzoek vererving € 360,00 inclusief 
BTW;

3 kosten spoedbetaling € 8,33 inclusief BTW

4 kosten opvragen Gemeentelijke Basis 
Administratie € 22,61 inclusief BTW

5 Indien koper een notaris kiest buiten een cirkel van 
15 kilometer waar de onroerende  zaak is gelegen, 
zijn de kosten voor een eventuele volmacht ten 
behoeve van de verkoper voor rekening van koper.




Alle overige kosten, danwel meerkosten komen voor 
rekening van koper.Partijen geven hierbij de notaris 
onherroepelijk opdracht om deze kosten in rekening 
te brengen bij koper.



Overige informatie

De koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt door de verkopende 
makelaar opgemaakt conform het model van de 
NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars).





Baten, lasten en verschuldigde canons

Alle baten, lasten en verschuldigde canons komen 
voor rekening van kopende partij vanaf de datum 
van notarieel transport. De lopende baten, lasten 
(met uitzondering van de onroerende - zaakbelasting 
wegens het feitelijk gebruik) zullen tussen partijen 
naar rato worden verrekend.





Waarborgsom

Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplich-
tingen nakomt wordt uiterlijk binnen 4 weken, na 
mondelinge overeenstemming, een waarborgsom 
gestort bij de notaris. Dit is een bedrag ter grootte 
van 10% van de koopsom. In plaats van de waar-
borgsom kan de koper ook een schriftelijke bank-
garantie afgeven, mits deze bankgarantie onvoor-
waardelijk is afgegeven door een in Nederland 
gevestigde bankinstelling.





De kosten koper

De kosten koper zijn de kosten die de koper voor de 
overdracht van de woning dient te betalen. Onder de 
kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als 
een verkoper een makelaar inschakelt voor de ver-
koop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de 
kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de 
koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van 
een woning zal de koper de kosten van deze make-
laar moeten betalen.




Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:

- Overdrachtsbelasting

- Notariskosten voor de opmaak van de akte van 
levering

- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering 
(koopakte)




Naast deze kosten dient u, als koper, ook rekening 
te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de 
hypotheekakte

- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná 
onder-tekening 

Een mondelinge overeenstemming tussen de par-
ticuliere verkoper en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. 
Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit 
voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een beves-
tiging van de mondelinge overeenstemming per 

e-mail of een toegestuurd concept van de koop-
overeenkomst wordt overigens niet gezien als een 
‘ondertekende koopovereenkomst’.





Toelichtingsclausule NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meet-
instructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet vol-
ledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting 





Bouwtechnische keuring

Koper dient voorafgaande het sluiten van de koop-
overeenkomst aan te geven of hij/zij de woning wilt 
laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau 
om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, 
dan wel de woning laten controleren op de 
aanwezig-heid van asbesthoudende materialen en/
of grond op enige verontreiniging te laten 
onderzoeken. De kos-ten voor deze keuring komen 
voor rekening van de koper.





Ouderdomsclausule

Bij woningen welke ouder zijn dan 20 jaar wordt 
standaard een ouderdomsclausule in de koopakte 
verwerkt, omdat deze woningen in veel gevallen 
afwijken van de huidige eisen qua isolatie en bouw.



Aantekeningen



Onze diensten

Gratis waardebepaling

Hierin maken wij met u bij de woning een 
afspraak en kunnen wij u een nauwkeurige 
indicatie geven over de waarde van de woning. 
Deze afspraak is uiteraard geheel vrijblijvend. 





Uw verkoop makelaar 

U heeft uw droomhuis gevonden. Alle ogen zijn 
op de nieuwe woning gericht, maar ook de oude 
woning dient verkocht te worden. Een huis ver-
kopen doet u namelijk niet zomaar. Er komt veel 
bij kijken en het is een grote stap. Daarom is het 
handig als u zich laat bijstaan door een verkoop-
makelaar van Van Amsterdam in Castricum. 




Wij van van Amsterdam garantiemakelaars 
bemiddelen en ondersteunen u bij de verkoop 
van uw huis. Veel mensen vragen zich af of het 
nodig is om een verkoopmakelaar in handen te 
nemen, aangezien dit geen verplichting is bij het 
verkopen van uw woning. Wij van Van 
Amsterdam en 90% van de medeverkopers 
vinden van wel. U verkoopt niet dagelijks een 
object voor zo’n groot bedrag. Wij van Van 
Amsterdam garantiemakelaars komen op voor 
uw belangen als verkoper en zorgen ervoor dat 
uw woning voor de beste prijs wordt verkocht. 





Aankoop 

Bij het kopen van een huis in Castricum is het 
belangrijk dat u een aankoopmakelaar in handen 
neemt. Een huis kopen doe je tenslotte niet 
dagelijks. Wij van Van Amsterdam helpen en 
ondersteunen u graag bij de aankoop van een 
huis. 

Het verschil met een verkoopmakelaar is dat 
deze u ondersteunt bij de verkoop van uw 
woning. Wij kunnen bij de ene klant een aan-
koopmakelaar zijn en bij de andere klant een 
verkoopmakelaar, maar wij zijn nooit bij één 
pand zowel aankoopmakelaar als verkoop-
makelaar. Dit staat de NVM Erecode niet toe, 
vanzelfsprekend om belangenverstrengeling te 
voorkomen. 




Wij van van Amsterdam behartigen uw belang-
en, adviseren u, laten ons bouwkundig oog

vallen op woningen en onderhandelen bij de 
aankoop.





Taxatie 

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ont-
vangen. De koper hoeveel hij maximaal moet 
betalen. Voor de bank is de executiewaarde 
belangrijk, voor de belastingdienst de econo-
mische waarde en voor verzekeringen de her-
bouwwaarde. Bij echtscheiding willen de part-
ners weten wat de overwaarde van de woning 
is. Om iedereen tevreden te stellen, is een onaf-
hankelijk advies noodzakelijk door derden. Wij 
maken taxatierapporten die aan alle eisen vol-
doen: objectief en volledig aansluitend bij de 
geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis of 
bedrijfsobject. 




Al met al, wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie? Kom naar ons kantoor 
voor een vrijblijvende afspraak. Of neem contact 
op via de telefoon 0251-650850 of stuur een 

e-mail naar info@vanamsterdam.nl.



Van Amsterdam Garantiemakelaars
Wij schatten uw wensen op de juiste waarde. 
Bergen verzetten kunnen ook wij niet, maar een 
rotsvast vertrouwen kunt u gerust in ons 
hebben. Van Amsterdam Garantiemakelaars in 
Castricum weet wat cliënten graag willen en om 
dit te realiseren dragen alle medewerkers hun 
eigen steentje bij. Met 60 jaar ervaring in de 
woning- en bedrijfsmakelaardij zijn onze acties in 
deze markten doelgericht en deskundig.  Hierbij 
laten we ons leiden door uw wensen. Wij zoeken 
voor aspirant-kopers het huis of pand dat in álle 
opzichten aan hun eisen voldoet.




Naast deze jarenlange ervaring, waarborgt het 
NVM-lidmaatschap en de onderscheidende 
werkwijze als Garantiemakelaar een uitstekende 
basis voor een succesvolle dienstverlening.

Als enige makelaar in Nederland geven wij 
garantie op de dienstverlening. Dit is een 
garantie voor het vakmanschap van een 
Garantiemakelaar.




De verkoper van een woning of bedrijfspand 
garanderen we een optimale inzet voor het beste 
resultaat. Kandidaat-koper en verkoper blijven bij 
Van Amsterdam Garantiemakelaars nauwkeurig 
op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Van al 
onze stappen bij koop of verkoop doen wij u 
verslag. Als Garantiemakelaars leggen wij ons 
graag deze verplichting op. Wij weten immers 
hoe belangrijk het voor onze klanten is om te 
weten hoe de vlag aan de stok hangt.



           Uw makelaar 

Dorpsstraat 64, 1901 EM Castricum

0251-650850  | info@vanamsterdam.nl | www.vanamsterdam.nl


