VERKOOPBROCHURE
Vrijstaande woning (boerderijtype)
Verlengde Hoogeveense Vaart 158
7917 TH GEESBRUG

Uitnodiging tot het doen van een bieding bij inschrijving
Bieden vanaf: € 350.000,00 kosten koper
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Verkoop van een vrijstaande woning (boerderijtype) aan de Verlengde Hoogeveense
Vaart 158 te Geesbrug met bijhorende schuur, erf, tuin en ondergrond.
________________________________________________________________________________
Algemene gegevens
Type object:
Adres:
De kadastrale gegevens:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:

Eenvoudige boerenbehuizing.
Verlengde Hoogeveense Vaart 158, 7917 TH Geesbrug
gemeente Oosterhesselen, sectie B, nummers 8167 en
7992 in totaal groot 9.065 m2
ca. 1930
ca. 110 m2 (gebruiksruimten)

a.

Ligging
De woning ligt op een rustige locatie aan de doorgaande weg (Verlengde
Hoogeveense Vaart) in het buitengebied tussen Hoogeveen en Geesbrug in de
provincie Drenthe. Aan de overzijde van de weg bevindt zich een kanaal
(Verlengde Hoogeveense Vaart). Geesburg is ontstaan als ontginningsdorp in de
2e helft van de 19e eeuw. Het landschap rond het dorp is vooral landbouwgebied.

b.

Bestemming
Het object valt onder het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente
Coevorden. Het object (perceel 7992) heeft de bestemming ‘Wonen’(artikel 25)
en ‘Agrarisch met waarden’ (bijbehorende weitje en bosperceeltje). Perceel 8167
heeft de bestemming ‘Verkeer’ (artikel 22).
Zie voor meer informatie : www.ruimtelijkeplannen.nl .

c.

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen
Goede bereikbaarheid via de openbare weg en eigen inrit. Het object is
aangesloten op alle nutsvoorzieningen. Tevens is de woning aangesloten op het
glasvezelnetwerk.

d.

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden
Middels kadastrale recherche is gebleken dat er geen zakelijke rechten en/of
erfdienstbaarheden gevestigd zijn ten laste van het object.

2.
a.

Opstallen
Bouwjaar
Het oorspronkelijke object is gebouwd in ca. 1930.

b.

Bouwaard, constructie
Op palen gefundeerde en gemetselde stroken fundering. Gevels opgetrokken uit
handvormbaksteen, gedeeltelijk spouw en gedeeltelijk (half)steensmuren.
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Houten vloeren en gedeeltelijk beton (natte ruimtes). Houten kozijnen met
overwegend enkelglas. Kunststof goten en hemelwaterafvoeren. Harde
dakbedekking (Oud Hollandse dakpannen). Houten schuur gedekt met
asbesthoudende golfplaten, ingericht met enkele paardenboxen, tegelvloer met
30x30 betontegels. De gevels en het dak van de schuur zijn afgewerkt met
plaatwerk(damwandprofiel)
c.

Globale inhoud en oppervlakte
Het object heeft een totale inhoud van ca. 650 m³. Het gebruiksoppervlak is als
volgt verdeeld: wonen: 110 m2, overige inpandige ruimte: 100 m2 , externe
bergruimte 113 m2. Het object bestaat voor het overige uit tuin, wei (ca 4.200
m2) en een bosschage (ca. 2.800 m2).

d.

Indeling
Begane grond:
- woonkamer: houten vloer met vloerbedekking, wanden met
behang/schroten, gipsplaten plafond, houten kozijnen met dubbel glas,
gaskachel met schouw;
- berging: houten kozijn met enkelglas. Meterkast (7 groepen);
- keuken: betonnen vloer met laminaat, wanden met behang, gipsplaten
plafond, houten kozijnen met dubbelglas, keukenblok voorzien van vaste
apparatuur: koelkast, afzuigkap, 4-pits kookplaat (gas) en gaskachel;
- gang: betonnen vloer met vloerbedekking, wanden met stucwerk en
gipsplaten plafond;
-douche: eenvoudige basisvoorzieningen, betonnen vloer met vloertegels,
betegelde wanden, gipsplaten plafond en houten schroten(onder schuine
gedeelte), wastafel en douche;
- toilet: voorzien van closet, betonnen vloer met vloertegels, wanden halfbetegeld, gipsplaten plafond;
- slaapkamer 1: betonnen vloer met vloerbedekking, wanden met
stucwerk/gesausd, gipsplaten plafond met een schuin gedeelte, houten
kozijnen met enkelglas;
- slaapkamer 2: betonnen vloer met vloerbedekking, wanden met
stucwerk/gesausd, gipsplaten plafond met een schuin gedeelte, houten
kozijnen met enkelglas, gaskachel;
- oude ‘deel’: betonnen vloer, wanden met stucwerk, afgetimmerde ruimte met
bar, plafond voorzien van plastic. Asbesthoudend plaatwerk als dakbeschot,
halfsteensmuur, houten gebinten zijn nog zichtbaar;
- stal: betonnen vloer en houten bergzolder, stalraampjes met enkelglas
(ruitenverdeling), afgetimmerde gedeelten en werkplaats (halfsteensmuur).
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Eerste verdieping (bereikbaar via vrij steile houten trap):
- overloop met CV ketel (Remeha Avanta, geplaatst november 2016), houten
vloer met vloerbedekking, knieschotten, gipsplaten plafonds onder schuine
gedeelte;
- slaapkamer: voorzien van dakkapel, houten vloer met vloerbedekking,
knieschotten, afgetimmerd met houten schroten, schuine plafonds afgewerkt
met gipsplaten, houten kozijnen met dubbelglas (2015);
- berging (boven woonkamer): verhoogde houten vloer, dakbeschot van
houten plaatwerk.
Opstallen buiten: een houten berging en een houten schuur gedekt met
asbesthoudende golfplaten.
e.

Sanitair/Cv/isolatie/energielabel
Sanitair
Eenvoudige douche en toilet op de begane grond
Verwarming
CV-ketel: Remeha Avanta, geplaatst in 2015.
Woonkamer, keuken en een slaapkamer worden verwarmd met gaskachels.
Isolatie
Geen isolatievoorzieningen aanwezig en overwegend enkel glas.
Energielabel
De woning heeft voorlopig energielabel G.

Overige opmerkingen:
-Er heeft een bouwkundig inspectie plaatsgevonden door Boers Advies BV op 30 oktober
2020, dit bouwkundig rapport is onderdeel van de verkoopbrochure.
-Er is asbestverdacht materiaal aanwezig.
-Er zal een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Zodra deze beschikbaar is zal
deze op verzoek van koper hem/haar ter hand gesteld kunnen worden.
-Bij eventuele aanpassingen en uitbreiding aan en in het object dient rekening te worden
gehouden met agrarische activiteiten (pluimvee) op de Verlengde Hoogeveense Vaart 160.
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Nadere informatie
De gunning wordt voorbehouden aan de verkoper.
Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke
Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010, via emailadres a.jansen@kkgkka.nl of te downloaden via https://silasgroep.nl/kkg/aanbodvastgoed/.
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op maandag 15 maart 2021 om 14:00 uur
digitaal te worden ingediend bij de heer G.(Gerrit) J. Kolkman op mailadres:
g.kolkman@kkgkka.nl
Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer G.J. Kolkman (06-20 79 32 16),
rentmeester bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), Koningin Wilhelminalaan 23,
3818 HN Amersfoort.
Bezichtiging UITSLUITEND OP AFSPRAAK.
Er wordt per belangstellende een half uur per bezichtiging ingepland.
Geïnteresseerden dienen zich bij de heer Gerrit Kolkman of bij mevrouw Ada Jansen aan te
melden voor het inplannen van deze afspraak, dit bij voorkeur per e-mail.
Bij de bezichtiging zullen de door overheid vastgestelde coronaregels in acht zullen
worden genomen: maximaal twee belangstellenden per bezichtiging, 1,5 meter
afstand houden en het dragen van een mondkapje.
Bijlagen:
- foto’s
- kadastrale kaart
- bouwkundig rapport
- rapport bodemonderzoek (volgt zodra beschikbaar op verzoek)
- inschrijfformulier
- voorwaarden en toelichting inschrijving
- concept koopovereenkomst
Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch onvolkomenheden in voorkomen, dan kan de
koper daar geen rechten aan ontlenen.
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FOTOPRESENTATIE
VERLENGDE HOOGEVEENSE VAART 158 GEESBRUG
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: Hollandscheveld K
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, ASSEN, 8 februari 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

20 m

100 m

Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

OOSTERHESSELEN
B
8167

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: Hollandscheveld K

0m

125 m

Deze kaart is noordgericht.

625 m

Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object OOSTERHESSELEN B 8167
Verl Hoogeveensevaart , OOSTERHESSELEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

INSCHRIJFFORMULIER
Behorende bij de verkoop van de vrijstaande woning aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 158 te
Geesbrug
______________________________________________________________________________________________
De ondergetekende:
Naam

: ................................................................................................................

Adres

: ................................................................................................................

Woonplaats

: .................................................................... Postcode: ...........................

Geb. datum

: .................................................................... Tel.nr.: ...............................

E-mail

: ................................................................................................................

wenst overeenkomstig de verkoopvoorwaarden een voorlopige bieding te doen op de vrijstaande
woning aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 158 te Geesbrug. Kadastraal bekend gemeente
Oosterhesselen sectie B, nummers 7992 en 8167, totaal groot 9.065 m2 voor een totaalbedrag van:
€ ....................................................... kosten koper
Zegge: ...............................................................................................................................
Inschrijver verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier kennis te hebben genomen
van de inschrijfvoorwaarden en zich hieraan te conformeren.
 Inschrijving is onder voorbehoud van financiering*
 Inschrijving is onder voorbehoud van een acceptabele uitkomst van het
bodemonderzoek*
* (aanvinken indien van toepassing)
Aldus getekend te ..........................................,
d.d. ......................................................... 2021
Handtekening inschrijver:

..........................................................................

VERKOOPVOORWAARDEN EN TOELICHTING
Behorende bij de verkoop van de vrijstaande woning aan de Verlengde Hoogeveense
Vaart 158 te Geesbrug.
________________________________________________________________________________
a.

De vrijstaande woning met bijhorende schuur, erf, tuin en ondergrond aan Verlengde
Hoogeveense Vaart 158 te Geesburg.
Kadastraal bekend gemeente Oosterhesselen, sectie B nummers 7992 en 8167 in
totaal groot 9.065 m2.
Het object is vrij van huur en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en
beslagen te aanvaarden na betaling van de koopsom. Alle kosten verbonden
aan de overdracht komen voor rekening van de koper.

b.

De inschrijver wordt geacht het object te kennen. De oppervlakte is zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor
verrekening van de koopprijs.

c.

Verkoper heeft opgave verstrekt van de hem bekende situatie van het object
door middel van een verkoopbrochure, een bouwkundig onderzoek en een
verkennend bodemonderzoek. Inschrijver heeft van genoemde stukken kennis
kunnen nemen. Verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor
eventuele verborgen gebreken uit. Inschrijver stemt ermee in dat één en ander
nimmer onderwerp zal zijn van enig rechtsgeding.

d.

Het object is uitsluitend op afspraak te bezichtigen - met inachtneming van de
door de overheid vastgestelde coronaregels, maximaal twee belangstellenden
per bezichtiging, 1,5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje.

e.

Een inschrijving is slechts geldig indien deze is gedaan op het daarvoor
verstrekte inschrijfformulier met bijgevoegde kopie geldig identiteitsbewijs en
digitaal is ingediend voor maandag 15 maart 2021 14:00 uur bij
g.kolkman@kkgkka.nl. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en
correct inleveren van zijn bieding. Elke inschrijver ontvangt per e-mail een
bevestiging van zijn/haar inschrijving.
Formulieren die niet tijdig of op de juiste wijze zijn ingediend (zonder kopie
geldig identiteitsbewijs) of inschrijvingen waarbij het formulier onvolledig is
ingevuld of niet is ondertekend zijn ongeldig.

f.

Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

g.

Een inschrijving dient uitsluitend tot het doen van een bieding door inschrijver
waarna de verkoper zal aangeven met welke inschrijver hij in verdere
onderhandeling wenst te gaan.

h.

Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Uiterlijk vrijdag 19 maart
2021 zal worden beslist met welk inschrijver de verkoper verder in
onderhandeling wenst te gaan. Alle inschrijvers ontvangen per e-mail bericht
over de keuze van de verkoper.

i.

Wanneer verdere onderhandelingen van verkoper met de (eerst) gekozen
inschrijver niet tot overeenstemming leidt behoudt verkoper zich het recht
voor om een andere inschrijver te benaderen om hiermee in onderhandeling te
gaan.

j.

Over de uitslag van de gunning en onderhandelingen kan niet worden
gecorrespondeerd.

k.

Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door het Regionaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk voor
de provincie Overijssel alsmede de kerkenraad van * te *.

l.

Indien voornoemde goedkeuring (zie lid k.) niet verleend wordt, is verkoper
ontslagen van zijn verplichting tot levering, zonder dat aanspraak kan worden
gemaakt op een vergoeding, in welke zin dan ook.

m.

Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van de
notariële akte. Deze akte zal verleden worden op een in onderling overleg vast
te stellen aanvaardingsdatum (richtdatum is hierbij 1 april 2021) bij een door
de verkoper aangewezen projectnotaris. Het risico is vanaf datum levering voor
rekening van koper. Koper kan het perceel in gebruik aanvaarden per datum
levering.

n.

Koper doet zijn bod gestand gedurende vier weken en is verplicht zich bij
gunning en overeenstemming binnen deze periode de koopovereenkomst,
waarvan het concept onderdeel vormt van de verkoopvoorwaarden, te
ondertekenen.

o.

Aan de koper zullen geen veilingkosten, courtage of inschrijfgeld in rekening
worden gebracht.

p.

De bieding van de inschrijver mag worden uitgebracht onder voorbehoud van
financiering en een acceptabele uitkomst van het nog te verrichten
bodemonderzoek (op inschrijfformulier aan te geven).

q.

De inschrijver aan wie zal worden gegund dient binnen 48 uur na gunning aan
te tonen, door middel van een verklaring van een erkende bankinstelling of
anderszins, dat hij/zij in staat is de geboden koopsom en bijkomende kosten te
voldoen.

r.

Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst genoemde
voorwaarden en bedingen.

Amersfoort, februari 2021

GK-AJ)

KOOPOVEREENKOMST WONING
De ondergetekende(n):
A.

*, ten deze vertegenwoordigd door:
Voorzitter:
Secretaris:
•

B.

Koper

Naam
Voornamen
Geboorteplaats
Geboortedatum
Woonplaats
Postcode
Straat
E-mailadres
Telefoon
Burgerlijke staat
Legitimatie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

hierna te noemen "verkoper".

Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd
partner/andere medekoper

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
De onder (B) genoemde personen hierna tezamen te noemen "koper".

Koper verklaart voor zover nodig te handelen met toestemming van zijn echtgeno(o)t(e)/
geregistreerd partner, die door medeondertekening van deze koopovereenkomst hierbij aan
koper toestemming en een onherroepelijke volmacht geeft de onroerende zaak te bezwaren.
Door medeondertekening verklaart de echtgenoot/geregistreerd partner tevens zich te zullen
onthouden van activiteiten die koper tegenwerken bij het verkrijgen van de benodigde
vergunningen en/of financieringen en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en)
en/of andere zaken.
Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “partijen”.
Verkoper en koper komen overeen:
Artikel 1 Verkoop en koop
Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt de volle eigendom de vrijstaande
woning met bijhorende schuur, erf, tuin en ondergrond,
- plaatselijk bekend Verlengde Hoogeveense Vaart 158, 7917 TH Geesburg
- kadastraal bekend gemeente gemeente Oosterhesselen, sectie B nummers 7992 en 8167
in totaal groot 9.065 m2,

hierna te noemen: “de onroerende zaak”, tegen een koopsom van € *, (zegge *) met inbegrip
van de zaken zoals aan partijen genoegzaam bekend en waarvan zij geen verdere omschrijving
verlangen.
De in de koopsom opgenomen roerende zaken worden door partijen gewaardeerd op € 0,00,
zegge nihil.
Artikel 2
Kosten/overdrachtsbelasting
2.1.
De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in rekening
brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van
koper. De notaris wordt aangewezen door de partij voor wiens rekening deze kosten komen.
De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van
overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op
de onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van verkoper.
De kosten die de notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek
met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van koper.
Eventuele overige kosten die de notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht
en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt.
2.2.
Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag wordt
verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, zal koper
aan verkoper wel uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan
overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en
anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Indien partijen
overeenkomen dat het genoemde verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de
notaris gelijktijdig met de betaling van de koopsom plaatsvinden.
Artikel 3
Betaling
De betaling van de koopsom, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren
van de akte van levering. Verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich
houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen
en inschrijvingen daarvan.
Artikel 4
Eigendomsoverdracht
4.1.
De akte van levering zal gepasseerd worden op 1 april 2021 of zoveel eerder of later als
partijen tezamen nader overeenkomen, ten overstaan van Scholten & Wilmink notarissen in
Hoogeveen.
4.2.
Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde
van het passeren van de akte van levering.
4.3.
Indien sprake is van de verkoop van een recht van erfpacht moet in deze koopovereenkomst
voor ‘eigendomsoverdracht’ gelezen worden ‘ de overdracht van het recht van erfpacht’.

Artikel 5
Bankgarantie/waarborgsom
5.1.
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk op * een
schriftelijke door een bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van
€ * zegge *.
Deze bankgarantie moet (I) onvoorwaardelijk zijn, (II) voortduren tot tenminste één maand na
de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en (III) de clausule bevatten dat de
desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie
aan de notaris zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie aan de notaris wordt uitgekeerd,
zal deze daarmee handelen als in artikel 11 is bepaald.
Indien zich het gestelde in artikel 11.5 sub d voordoet, dient de bankgarantie te worden
verlengd bij gebreke waarvan partijen de notaris ingevolge deze koopovereenkomst
verplichten de bankgarantie te innen. Bij deze wordt de notaris verplicht en voor zover nodig
onherroepelijk gemachtigd om, zodra koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de
juridische levering is voltooid, de bankinstelling te berichten dat de door koper gestelde
bankgarantie kan vervallen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of
verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht.
5.2.
In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter hoogte van
het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens derdenrekening. De
waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op
genoemde rekening.
Deze waarborgsom zal, behoudens het in artikel 11 bepaalde, met de koopsom worden
verrekend voor zover de koopsom en het overige door koper verschuldigde niet uit een door
koper aangegane geldlening worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet
wordt verrekend, wordt aan koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van
deze koopovereenkomst heeft voldaan. Over de waarborgsom wordt door verkoper geen
rente vergoed. Als de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan
koper toe.
5.3.
Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard of is toegelaten tot de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en de curator of bewindvoerder deze
koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 5.1 genoemde bedrag
respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete bedoeld in artikel 11.2 aan
verkoper zijn verbeurd.
Artikel 6
Staat van de onroerende zaak/gebruik
6.1.
De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze
zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt met alle daarbij behorende
rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en
kwalitatieve rechten, en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

6.2.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en
beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen,
althans uitsluitend voor zover blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande
akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of
afzonderlijke akte(n) en/of anderszins uit de inschrijvingen in de openbare registers.
Verkoper heeft van al deze akten – voorzover aanwezig - de letterlijke tekst aan koper ter
hand gesteld. Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor
bedoelde akte(n).
6.3.
De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die
nodig zijn voor een normaal gebruik overeenkomstig de bestemming.
Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op dat moment de
eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn.
Verkoper staat niet in voor andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig
zijn. Verkoper staat ook niet in voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik
belemmeren en die aan koper bekend zijn of kenbaar zijn op het moment van het tot stand
komen van deze koopovereenkomst.
6.4.1.
Aan verkoper is niet bekend dat de onroerende zaak andere verontreiniging bevat die ten
nadele strekt van het in artikel 6.3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zou kunnen
leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van
andere maatregelen dan hetgeen wat omschreven is in het verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd door SIGMA Bouw en Milieu te Emmen d.d. * onder nummer: *
6.4.2.
Voor zover aan verkoper bekend is in de onroerende zaak geen ondergrondse tank voor het
opslaan van (vloei)stoffen aanwezig.
6.4.3.
Aan verkoper is bekend dat er asbestverdacht materiaal in het verkochte is verwerkt, zulks
blijkens een bouwtechnische keuring uitgevoerd door Boers Advies BV op 30 oktober 2020.
Voor het overige is het verkoper niet bekend dat er asbesthoudende materialen in het
verkochte verwerkt zijn.
6.4.4.
Aan verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of bevelen
in de zin van artikel 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door het bevoegd
gezag.
6.5.
Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering de
onroerende zaak van binnen en van buiten te inspecteren.
6.6
Koper verklaart genoemde rapporten inzake het verkennend bodemonderzoek en de
bouwkundige inspectie digitaal te hebben ontvangen en verklaart hier kennis van te hebben

genomen en conformeert zich aan de uitkomsten welke vermeld staan in genoemd rapport
zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig rechtsgeding.
6.7
Verkoper staat er voor in dat tot op de dag dat hij deze koopovereenkomst heeft ondertekend
door de overheid of door nutsbedrijven geen verbeteringen of herstellingen zijn
voorgeschreven of aangekondigd die nog niet, of niet naar behoren zijn uitgevoerd.
Indien op of na de dag van ondertekening en voor het moment van levering een verbetering
of herstelling door de overheid of nutsbedrijven wordt aangekondigd of voorgeschreven, zijn
de gevolgen van de aankondiging of aanschrijving voor rekening en risico van koper. De
aankondiging of aanschrijving komt voor rekening en risico van verkoper indien deze verband
houdt met het niet-nakomen van uit de wet of deze koopovereenkomst voor hem
voortvloeiende verplichtingen.
6.8
Verkoper is geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit, dan
wel registerinschrijving bekend van de onroerende zaak:
a. als beschermd monument in de zin van de Erfgoedwet,
b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in het
Overgangsrecht in de Erfgoedwet, en/of
c. tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument dan wel beschermd
stads- of dorpsgezicht.
6.9
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de onroerende zaak geen verplichtingen ten opzichte
van derden bestaan wegens voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop.
6.10
Voor zover aan verkoper bekend is de onroerende zaak niet opgenomen in een (voorlopige)
aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
6.11.
In de koop is niet begrepen datgene waarop huurders krachtens hun wettelijke
wegneemrecht rechten doen gelden.
6.12.
Verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig
recht.
6.13.
Verkoper verklaart dat de lasten over voorgaande jaren, voor zover de aanslagen zijn
opgelegd, zijn voldaan. Voor zover de genoemde aanslagen nog niet zijn voldaan, verklaart
verkoper deze op eerste verzoek te voldoen.
6.14.
De enkele verklaring dat verkoper niet bekend is met bepaalde feiten of omstandigheden
houdt geen garantie of vrijwaring in voor koper of verkoper.

Artikel 7 Feitelijke levering/overdracht aanspraken
7.1.
De feitelijke levering en aanvaarding vindt plaats op het moment van het ondertekenen van
de akte van levering zoals weergegeven in artikel 4.1, tenzij tussen verkoper en koper een
ander tijdstip is overeengekomen, vrij van huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten met
uitzondering van de volgende overeenkomsten welke door koper gestand worden gedaan:
- n.v.t.
7.2.
Voor zover uit het artikel 7.1. niet anders voortvloeit staat verkoper er voor in dat de
onroerende zaak bij de feitelijke levering (I) vrij is van aanspraken tot gebruik (II) ongevorderd
is, en (III) behoudens de eventueel mee verkochte roerende zaken, leeg en ontruimd is.
7.3.
Indien koper de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van
lopende huur-, lease- of huurkoopovereenkomsten: N.V.T.
a. staat verkoper er voor in dat hij ten tijde van de feitelijke levering niet reeds betalingen
heeft ontvangen voor toekomstige termijnen en dat er tevens geen beslag is gelegd op
dergelijke termijnen
b. staat verkoper er voor in dat vanaf het tot stand komen van deze koopovereenkomst
bestaande huur-, lease- en/of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, de
onroerende zaak niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of
op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan, tenzij met schriftelijke toestemming
van koper, en
c. verklaart koper bekend te zijn met de inhoud van de over te nemen genoemde huur-,
lease- en/of huurkoopovereenkomsten.
7.4.
In deze koopovereenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht van alle
aanspraken die verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal kunnen doen gelden
tegenover derden, waaronder begrepen de bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s),
architect(en) en leverancier(s), zoals wegens verrichte werkzaamheden of ter zake van aan de
onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat verkoper tot vrijwaring verplicht is. Deze
overdracht vindt plaats per de datum van de eigendomsoverdracht. Vindt de feitelijke levering
op een eerdere datum plaats dan de ondertekening van de akte van levering, dan wordt de
overdracht van bovenvermelde aanspraken effectief per die eerdere datum.
In dat laatste geval verplicht verkoper zich hierbij de hem bekende gegevens ter zake aan
koper te verstrekken en machtigt verkoper koper hierbij, voor zover nodig, deze overdracht
van aanspraken voor rekening van koper te doen mededelen aan de desbetreffende derden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 8 Baten, lasten en canons
De baten, lasten, belastingen, heffingen en verschuldigde canons komen voor rekening van
koper met ingang van de datum van juridische levering.

De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen
partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de
betaling van de koopsom.
Artikel 9 Hoofdelijkheid
Indien verkoper en/of koper twee of meer (rechts)personen zijn, geldt het volgende:
a. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, kunnen slechts gezamenlijk de
voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectievelijk de
voor hen uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen
b. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, verlenen elkaar bij deze
onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen na te komen, en
c. de (rechts)personen die verkoper, respectievelijk koper zijn, zijn hoofdelijk verbonden voor
de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 10 Risico-overgang/beschadiging door overmacht
10.1.
De onroerende zaak is met ingang van het moment van tekenen van de akte van levering voor
risico van koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaats vindt, in welk geval het risico per dat
moment overgaat op koper.
10.2.
Indien de onroerende zaak voor het tijdstip van risico-overgang wordt beschadigd dan wel
geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is verkoper verplicht koper hiervan onverwijld in kennis
te stellen.
10.3.
Indien de onroerende zaak door overmacht voor het tijdstip van risico-overgang wordt
beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze koopovereenkomst van
rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken na het onheil, maar in ieder geval vóór de
overeengekomen dag van eigendomsoverdracht:
a. koper uitvoering van deze koopovereenkomst verlangt, in welk geval verkoper -zonder
enige bijzondere tegenprestatie naast de vastgestelde koopprijs- aan koper op de
overeengekomen dag van eigendomsoverdracht de onroerende zaak aflevert in de staat
waarin deze zich dan bevindt, met daarbij alle rechten welke verkoper ter zake van het
onheil - hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit andere hoofde - jegens derden
toekomen. De levering van deze rechten geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel
7.4; dan wel
b. verkoper verklaart de schade voor zijn rekening te zullen herstellen vóór de
overeengekomen dag van eigendomsoverdracht dan wel indien het onheil zich voordoet in
de vier weken voorafgaande aan de overeengekomen dag van eigendomsoverdracht,
binnen vier weken na het onheil. In het laatste geval verschuift een eerder
overeengekomen datum van eigendomsoverdracht naar de dag volgend op die waarop die
vier weken na het onheil zijn verstreken. Vindt herstel niet ten genoegen van koper plaats,
dan is deze koopovereenkomst alsnog ontbonden, tenzij koper binnen veertien dagen
nadat op basis van dit artikel herstel plaatsgevonden behoort te hebben, verklaart alsnog
gebruik te willen maken van het hem onder sub a. van dit artikel 10.3. toegekende recht, in
welk geval de eigendomsoverdracht plaatsvindt op de overeengekomen datum dan wel,

indien het onheil zich voordoet binnen vier weken voorafgaande aan de overeengekomen
dag van eigendomsoverdracht, uiterlijk zes weken na het onheil.
Ingeval zowel koper als verkoper verklaren gebruik te willen maken van de in artikel 10.3.
toegekende rechten, prevaleert de keuze van koper.
10.4.
Indien koper na de overdracht de koop op goede gronden heeft ontbonden als bedoeld in
artikel 7:10 lid 3 BW, blijft het risico in afwijking van die bepaling voor koper tot aan het
moment van de terug overdracht aan verkoper, indien en voor zover dat risico door hem is
verzekerd of - bij gebreke daarvan - indien en voor zover dat risico bij een object als het
verkochte door een gebruikelijke opstalverzekering pleegt te worden gedekt. Voor de overige
risico's waartegen koper niet is verzekerd en die bij een object als het verkochte ook niet
plegen te worden verzekerd, blijft het bepaalde in artikel 7:10 leden 3 en 4 BW van kracht.
Artikel 11
Ingebrekestelling/ontbinding
11.1.
Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is of
blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze koopovereenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de
nalatige partij.
11.2.
Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling.
Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de
nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond
opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht
op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de
onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.
11.3.
Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de koopovereenkomst te ontbinden
en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na afloop van de
in artikel 11.1. vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan
de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie pro mille
(3‰) van de koopsom met een maximum van tien procent (10%) van de koopsom,
onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade
hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van
verhaal.
Indien de wederpartij na verloop van tijd de koopovereenkomst alsnog ontbindt dan zal de
nalatige partij een boete verschuldigd zijn van tien procent (10%) van de koopsom verminderd
met het reeds in de vorm van een dag-boete betaalde bedrag, onverminderd het recht op
aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk
opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.
11.4.

Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht
dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is de nalatige partij desalniettemin gehouden aan de
wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te vergoeden.
11.5.
De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk
gemachtigd, om:
a. indien koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de notaris
uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris gestorte
waarborgsom, aan verkoper te betalen
b. indien verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde
bankgarantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door koper bij de notaris
gestorte waarborgsom aan koper terug te betalen
c. indien het geval van artikel 5.3. zich voordoet het bedrag van de bankgarantie
respectievelijk de waarborgsom als boete aan verkoper te betalen
d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van
beide partijen tekortschiet dan wel of er sprake is van tekortschieten, - behoudens
eensluidende betalingsopdracht van partijen - de bankgarantie of waarborgsom onder zich
te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad
verklaard vonnis is beslist aan wie hij het bedrag moet afdragen.
Artikel 12
Energielabel
Aan deze koopovereenkomst is een kopie van een energielabel gehecht. Het originele
energielabel wordt bij de eigendomsoverdracht overhandigd door verkoper aan koper.
Artikel 13
Domicilie
Deze koopovereenkomst zal berusten, en partijen kiezen ter zake van deze
koopovereenkomst domicilie, ten kantore van de notaris.
Artikel 14
Registratie koopovereenkomst
Partijen geven de notaris hiermee *wel/geen (onderling nader te bepalen) opdracht deze
koopovereenkomst zo spoedig mogelijk in de openbare registers in te laten schrijven.
Artikel 15
Identiteit partijen
Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de
wederpartij zich jegens de verzoekende partij zal identificeren door het tonen van een geldig
identiteitsbewijs.
Artikel 16
Ontbindende voorwaarden
16.1.
Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk op * na volledige
ondertekening van deze overeenkomst:
a. door of namens de daartoe aangewezen gemeentelijke instantie geen vergunning aan
koper is verleend om met de zijnen de onroerende zaak te betrekken, tenzij hem daartoe
een bindende toezegging door de bevoegde autoriteit is gedaan
b. koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van de koopprijs met
aankoopkosten geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende
geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen. Onder bankinstelling wordt in dit artikel

begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht,
en/of
c. koper geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponderende Nationale
Hypotheek Garantie heeft verkregen.
d. Goedkeuringen
De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van de kerkenraad van * te *.
Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk
voor de provincies Groningen/Drenthe zal eveneens zijn goedkeuring op deze verkoop
dienen te verlenen. Als deze goedkeuringen niet worden verleend, dan is verkoper
ontslagen van de verplichtingen aan de wederpartij de in artikel 11.2 van deze
overeenkomst genoemde boete te voldoen en het bij deze akte verkochte te leveren.
16.2.
Deze koopovereenkomst kan door ieder van de partijen worden ontbonden indien verkoper
ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom van de
onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen. Verkoper is verplicht om zodra
duidelijk is dat hij ingevolge genoemde wet niet of niet tijdig aan zijn verplichting tot levering
kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
16.3.
Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven
bedoelde vergunning en/of financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of
toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen.
De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de
ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de derde werkdag na de datum waarvan in de
betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar is
ontvangen.
Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare
communicatiemiddelen te geschieden. Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als
gevolg van het (tijdig) ontbreken van een financiering als bedoeld in artikel 16.1. onder sub b.,
wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, onder ‘goed gedocumenteerd’ verstaan dat één
afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar
dient te worden overlegd.
Alsdan zijn beide partijen van deze koopovereenkomst bevrijd. De door koper reeds gedane
stortingen worden vervolgens gerestitueerd. Degenen die deze stortingen onder zich hebben
worden daartoe bij deze verplicht, en voor zover nodig onherroepelijk gemachtigd.
Artikel 17
Bedenktijd
De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie
dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de door partijen
ondertekende koopovereenkomst (in kopie) aan koper ter hand gesteld is.
Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt
deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen

erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste
twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.
Artikel 18
Schriftelijke vastlegging
18.1.
Uit deze koopovereenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze
koopovereenkomst hebben ondertekend.
18.2.
De partij die deze koopovereenkomst als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat
hij uiterlijk op de vijftiende werkdag nadat hij de koopovereenkomst ondertekend heeft (een
kopie van) de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Indien
de partij die als eerste heeft ondertekend niet tijdig (een kopie van) de door beide partijen
ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen, heeft deze partij het recht zich op het
voorbehoud te beroepen, waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt als daar niet
uiterlijk op de tweede werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen
ondertekende koopovereenkomst is ontvangen, gebruik van is gemaakt.
Artikel 19
Nederlands recht
Op deze koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20
Ouderdomsclausule
De bij deze verkochte onroerende zaak is (naar schatting) meer dan negentig jaar oud. Koper
erkent uitdrukkelijk dat dit consequenties heeft voor hetgeen van deze onroerende zaak
redelijkerwijze verwacht mag worden. Met name zijn de eisen die aan de (bouw-) kwaliteit
gesteld mogen worden niet los te zien van de ouderdom van deze onroerende zaak en de tijd
waarin deze werd gebouwd. Die eisen zijn aanmerkelijk lager dan de eisen die aan recentere
woningen worden gesteld.
Verkoper staat in het licht van het voorgaande niet in voor fundering, balkenlagen, leidingen,
riolering, dak, kozijnen, en de aanwezigheid van asbest.
Koper verklaart onder verwijzing naar bovenstaande bovendien uitdrukkelijk te aanvaarden
dat bouwkundige gebreken waarvoor door verkoper niet wordt ingestaan, in het licht van de
aard en de ouderdom van de zaak en de mededelingen van de verkoper daarover het normale
gebruik niet belemmeren.
De verkoper staat niet in voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.
Daarbij wordt uitdrukkelijk meegedeeld dat het bestuur van verkoper bestaat uit vrijwilligers
die derhalve niet beroepshalve hun bestuurstaak uitoefenen.
Bovendien is krachtens de geldende regelingen de praktijk dat de bestuursleden slechts voor
beperkte duur zitting hebben waardoor de huidige bestuursleden van de verkoper niet op de
hoogte zijn en kunnen zijn van alles wat in het verleden met betrekking tot de onroerende
zaak is voorgevallen.
Koper erkent dat dit tot gevolg heeft dat de verkoper niet alle inlichtingen kan verstrekken die
normaal gesproken door een verkoper verschaft kunnen en moeten worden. In verband
daarmede heeft de verkoper aan koper uitdrukkelijk meegedeeld dat koper alle gelegenheid
krijgt tot onderzoek van de onroerende zaak alvorens tot ondertekening van deze akte over te

gaan.
Verkoper en koper verklaren derhalve dat in de omstandigheden van dit geval de
onderzoeksplicht van de koper prevaleert boven de informatieplicht van de verkoper en dat
speciaal ten aanzien van inlichtingen omtrent feiten of gebeurtenissen uit het verleden die
zich hebben voorgedaan in een periode dat het bestuur van verkoper niet gevormd werd door
de huidige bestuursleden.
Artikel 21
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Alle persoonsgegevens uit deze overeenkomst worden door Kantoor Kerkelijke Goederen
(KKG) digitaal vastgelegd. Hierbij volgt KKG de richtlijnen van de Autoriteit
Persoonsgegevens in het kader van de AVG. Tevens is het privacy statement van KKG van
toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst stemmen partijen in met het digitaal
vastleggen van zijn/haar persoonsgegevens.
Verkoper en koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopovereenkomst ondertekend
hebben, kennis hebben genomen van alle ter zake doende informatie, dat de inhoud van de
koopovereenkomst hun is uitgelegd en dat de inhoud en de gevolgen van deze
koopovereenkomst hun voldoende voor ogen staan.
Getekend te Hollandscheveld
op *

Getekend te …………………
op ………………………………..

De verkoper:

De koper:

Ontvangstbewijs:
Ondergetekende, koper genoemd in de koopakte inzake Verlengde Hoogeveense Vaart 158
te Geesbrug omschreven in de genoemde koopakte,
verklaart dat deze koopakte op …………………….. aan hen ter hand is gesteld.
De wettelijke bedenktijd van drie dagen begint derhalve te lopen op de dag volgend op die
van de terhandstelling.
Ondertekend te *, ……………………… 2021.
de koper

[05 juli 2019]

[Bouwkundige Inspectie]

[Boers Advies b.v.]

[Boers Advies b.v.]
[Bouwkundig Adviesbureau]
[Kasteel 1]
[Diever]
[0521-592910/06-55378080]
[www.boersadvies.nl]
[info@boersadvies.nl]

[Bouwkundige inspectie van de woning aan de Verlengde
Hoogeveense Vaart 158 te Geesbrug verband met aankoop
van de woning. Het doel van de bouwkundige inspectie is het
verkrijgen van inzicht in vooral de bouwkundige kwaliteit en
staat van onderhoud van het pand door middel van een
visuele inspectie. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar
aanwezige zichtbare gebreken en tekortkomingen.]
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Algemene gegevens
Gegevens van de woning
Adres:
Postcode/Plaats:
Woningtype:
Bouwjaar:
Inhoud:
Bouwaard:
Datum Inspectie:
Rapportnummer:

Verlengde Hoogeveense Vaart 158
7917 TH Geesbrug
Woonboerderij
1930
ca. 750 m3
Bestaande bouw
5 juli 2019
194215

Opdrachtgever
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Dhr. H. Schonewille
Verlengde Hoogeveense Vaart 158
7917 TH Geesbrug
06-34270347
harjanschonewille@hotmail.com

Inspectiegegevens
Soort inspectie:
NHG:
Rapportnummer:
Keuringsinstantie:
Inspecteur:
Datum inspectie:
Aanwezig bij inspectie:
Aantal bouwlagen:
Monument:
Tekeningen/of bestek:
Opmerkingen:

Bouwtechnische meeloopkeuring
n.v.t.
194215
Boers Advies b.v.
Ing. M. Boers
5 juli 2019
Dhr. H. Schonewille
(= Huurder, is met verhuurder in overleg tot aankoop)
2woonlagen
Nee
Nee

Verantwoording
Datum inspectie:
05-07-2019

11:00 h

Naar waarheid opgesteld en ondertekend:
Ing. M. Boers

Datum rapport:
29-07-2019
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Het bouwkundig rapport
Het doel van de bouwkundige keuring
Het doel van de bouwkundige keuring is het verkrijgen van inzicht in vooral de bouwkundige
kwaliteit en staat van onderhoud van het pand door middel van een visuele inspectie. Hierbij wordt
onderzoek gedaan naar aanwezige zichtbare gebreken en tekortkomingen, evenals naar
achterstallig onderhoud. Er worden geen vaste afwerkingen verwijderd, noch metingen
uitgevoerd, noch berekeningen gemaakt. De bouwkundige keuring is een momentopname. Voor
gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het onderzoek is Boers Advies b.v.
niet aansprakelijk. Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Boers Advies
b.v.
Als bedrijf dient Boers Advies b.v. zich te houden aan de vigerende ARBO-wetgeving. Inspectie kan
alleen plaats vinden indien het gebruik van hulpmiddelen zonder risico's kan worden ingezet.
Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen niet mogen worden gecontroleerd omdat
bij inspectie een gevaarlijke situatie ontstaat. Van de niet te inspecteren onderdelen wordt wel
een indicatie afgegeven waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bij twijfel wordt
geadviseerd om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Alle daken, goten e.d. worden indien
mogelijk en noodzakelijk met behulp van een ladder (indien aanwezig) geïnspecteerd.
Ruimten tussen vloeren, plafonds en achter wanden en knieschotten, voor zover aanwezig en voor
zover dit zonder gereedschap, breek- en sloopwerk en zonder het verplaatsen van inventaris,
worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van een toegangsluik, indien aanwezig en
redelijkerwijs bereikbaar. Indien onderdelen niet voor inspectie toegankelijk of bereikbaar zijn, is
dit waar nodig in het rapport vermeld.
Daar waar een onderdeel niet visueel kan worden geïnspecteerd en desondanks twijfel is ontstaan
over de staat waarin het verkeert, kan worden geadviseerd om aanvullend specialistisch
onderzoek uit te laten voeren. De inspecteur maakt hiervan zo nodig melding in het rapport. Op
een tekortkoming of gebrek dat tijdens een visuele inspectie niet kon worden waargenomen door
belemmerende factoren, zoals jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad,
afwerking en dergelijke, kan Boers Advies b.v. niet worden aangesproken.
Inspectie van elektra- en gasinstallatie, aanwezige leidingen, overige installaties, fundering,
riolering, asbest, zwam, houtworm of overige ongedierte is geen onderdeel van een
bouwtechnische keuring. Wanneer in dit rapport toch opmerkingen of bevindingen over deze
onderdelen zijn opgenomen betekend dit geenszins dat er een volledige inspectie heeft
plaatsgevonden, maar is dit gebaseerd op visuele waarneming tijdens het bouwkundig onderzoek.
Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde onderdelen en risicofactoren vallen
buiten de verantwoordelijkheid van Boers Advies b.v. Bij de inspectie wordt niet getoetst op het
voldoen aan het huidige bouwbesluit of de NEN-normen. Daar waar de inspecteur dit van belang
acht wordt er wel verwezen naar relevante normen.
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Het bouwkundig rapport
Onafhankelijkheid en objectiviteit
Boers Advies b.v. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar
uitgevoerde onderzoek, en verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers,
makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen
beïnvloeden.
Verklaring en aansprakelijkheid
De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Boers Advies
b.v. naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Boers Advies
b.v. is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor
de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of
daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk
en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden aangetoond. Deze rapportage
heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Elke en alle overige
aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Boers Advies b.v. nadrukkelijk van
de hand gewezen.
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Toelichting op de criteria
Om de inhoud van deze rapportage op de juiste manier te kunnen lezen en interpreteren is het
van belang dat u onderstaande leeswijzer zorgvuldig doorneemt.
Hoofdgroepen
De inhoud van de inspectie wordt samengevat in hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen geven u een
logisch en duidelijk inzicht in de staat van de woning. Een overzicht van deze hoofdgroepen vindt
u in de inhoudsopgave (pagina 2).
Inspectiedetails
In de pagina’s na de samenvatting wordt, per hoofdgroep, gedetailleerd uitgelegd wat de
geconstateerde gebreken zijn. Bij ieder inspectieresultaat vindt u allereerst belangrijke tekst met
uitleg en toelichting over het geconstateerde gebrek. Dit wordt evt. ondersteund met een foto van
het geconstateerde gebrek of tekortkoming.
Waardering van de staat van onderhoud
Goed
Voldoende
Redelijk

Onvoldoende

Dubbele
beoordeling

Aandachtspunten

Dit onderdeel voldoet ruimschoots aan de daaraan te stellen
kwaliteitseisen.
Dit onderdeel voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen.
Dit onderdeel voldoet grotendeels aan de te stellen kwaliteitseisen of is
niet visueel te controleren, maar redelijkerwijs mag worden aangenomen
dat het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Incidenteel kunnen
gebreken voorkomen.
Dit onderdeel voldoet niet aan de minimaal te stellen kwaliteitseisen en
er dienen zo spoedig mogelijk maatregelen te worden uitgevoerd zoals
vervanging of reparatie.
Bij een dubbele beoordeling van een onderdeel (bijv.
voldoende/onvoldoende) zijn er meerdere kwaliteiten van een onderdeel
geconstateerd. In het rapport zal zo mogelijk melding worden gemaakt
welke beoordeling bij welk deel van een onderdeel wordt gegeven.
Aandachtspunten geconstateerd door de inspecteur.

Eventuele foto’s in het rapport
Indien in het rapport eventueel foto’s zijn opgenomen dienen deze alleen ter verduidelijking van
de aangetroffen kwaliteit van het betreffende onderdeel. Aan een foutieve of onduidelijke
weergave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Toelichting op de criteria
Algemeen
De door de opdrachtgever verstrekte gegevens worden door de bouwkundige geverifieerd,
eventuele afwijkingen zullen in het rapport vermeld worden. Bedragen van stelposten als die zijn
opgenomen in het inspectierapport, zijn door onze technische inspecteur zo nauwkeurig mogelijk
geraamd voor uitvoering door erkende aannemingsbedrijven. Daarbij is uitgegaan van herstel in
goede staat van onderdelen in vergelijkbare kwaliteit en uitrusting zoals aangetroffen, dus zonder
toevoeging van meerwaarde. Door zelfwerkzaamheid en materiaalkeuze, kunnen deze bedragen
belangrijk worden beïnvloed. Er kan echter geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor
uiteindelijke prijsopgaven van de door de opdrachtgever gekozen ondernemer, installateur etc.
Vrijstaande bijgebouwen, tuinmuren, plantenbakken, erfafscheidingen/schuttingen, bestratingen,
overkappingen/luifels, eventuele tuin- en vijververlichting en dergelijke zijn door ons niet
geïnspecteerd. Vrijstaande garages, bergingen of carports worden op verzoek op hoofdlijnen
gekeurd.
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Verklaring van de weergave van de in het
rapport opgenomen onderdelen
In deze balk wordt het bouwkundig hoofdonderdeel weergegeven,
bijvoorbeeld: 1 - ALGEMEEN
Hierin staat het
aangetroffen sub
onderdeel
Opmerking
inspecteur

In dit vak wordt, naar aanleiding van de inspectie, de door de inspecteur
vastgestelde beoordeling gegeven, bijvoorbeeld: goed

Advies inspecteur

De in dit vak cursief weergegeven tekst heeft geen betrekking op de staat van het
aangetroffen onderdeel maar dient te worden gezien als advies of
wetenswaardigheid van het betreffende onderdeel. Er wordt bijvoorbeeld verteld
waar wij op letten tijdens de inspectie, die eventuele levensduur van onderdelen,
en eventuele andere relevante informatie

In dit vak geeft de inspecteur zijn eventuele opmerking of advies
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Samenvatting resultatenoverzicht
bouwkundig rapport
Onderdeel

Resultaat

1 - ALGEMEEN

Pagina
11

2 - FUNDERING, KRUIPRUIMTE en KELDER
Fundering
Kruipruimte
Kelder

13
Voldoende
Niet beoordeeld
Redelijk

3 - GEVELS
Gevels - constructie
Gevels - scheurvorming
Gevels - metsel- en voegwerk
Kozijnen - begane grond, verdieping
Kozijnen - beglazing
Kozijnen - hang- en sluitwerk
Schilderwerk- algemeen buiten

14
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Redelijk
Voldoende
Voldoende
Redelijk/Onvold.

4 - DAKEN
Dak - constructie
Dak - bedekking
Dak - doorvoeren
Dak - schoorsteen
Dak - dakkapel
Dak - overig houtwerk

Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Redelijk

19

5 - VLOEREN en PLAFONDS
Vloer - begane grond
Vloer - verdieping
Plafond - begane grond, verdieping

23
Redelijk/Vold.
Voldoende
Voldoende

6 - BINNENWANDEN, KOZIJNEN en DEUREN
Binnenwanden
Binnen kozijnen
Binnendeuren
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25
Redelijk/Vold.
Voldoende
Voldoende

Samenvatting resultatenoverzicht
bouwkundig rapport
Onderdeel

Resultaat

7 – TRAPPEN
Verdiepingstrap

Pagina
27

Voldoende

8 – KEUKEN, TOILET en BADKAMER
Keuken - algemeen
Keuken - afvoeren en apparatuur
Toilet - algemeen
Toilet - tegelwerk en montage
Badkamer - algemeen
Badkamer - ventilatie

28
Redelijk
Redelijk
Voldoende
Voldoende
Redelijk
Redelijk

9 - INSTALLATIES
Riolering
Hemelwaterafvoer
Verwarming & warmwater
Watervoorziening
Gasvoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Ventilatie
Brandveiligheid

Redelijk
Onvoldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Redelijk
Redelijk

30

10 - KOSTENOVERZICHT

35
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BOUWKUNDIG RAPPORT
1 - ALGEMEEN
Voor de hele inspectie dient in acht te worden genomen dat alle uitspraken, gebreken, beoordelingen, vaststellingen
uitsluitend betrekking hebben op datgene wat visueel waarneembaar is. Gebreken kunnen alsnog zichtbaar worden
aan bouwkundige elementen – terwijl deze als voldoende zijn beoordeeld in deze rapportage – na verwijdering van
afwerkingen, bekledingen of andere veranderingen die niet mogelijk zijn geweest ten tijde van de opname/inspectie.
Op basis van deze visuele inspectie zijn alle navolgende conclusies getrokken, het kan zijn dat een conclusie niet
correct blijkt te zijn na vervolg of destructief onderzoek.

Vragen over bouwkundige bijzonderheden aan opdrachtgever
Vragen welke zijn gesteld aan de huidige eigenaar of aan de makelaar (als vertegenwoordiger
van de huidige eigenaar) zijn als verkregen informatie in de resultaten opgenomen.
Algemeen
Het te beoordelen object is een vrijstaande boerenbehuizing uit de eerste helft van de vorige
eeuw (bouwjaar vlg. opgave 1930), de woning verkeert extern grotendeels in originele staat
en is in de loop der jaren zowel intern als extern verbouwd en aangepast aan de tijdsgeest
van dat moment. Ten tijde van de inspectie was het pand normaal bewoond en gemeubileerd.
Vloer- en wandafwerking waren aanwezig. De meubels e.d. zijn tijdens de keuring niet
verplaatst. Er is dus altijd een risico dat na het verwijderen van meubels e.d. problemen en/of
gebreken zichtbaar worden. Beoordelingen hebben betrekking op de bouwkundigeconstructieve- of technische staat van de benoemde onderdelen, esthetische observaties
vallen buiten de beoordeling.
Bijgebouwen
Er zijn bij het object diverse bijgebouwen van eenvoudige signatuur aanwezig de bijgebouwen
zijn als zodanig niet expliciet in de beoordeling en rapportage opgenomen. De gebouwen zijn
in gebruik als bergruimte een stalruimte. Op een bijgebouw is sprake van vermoedelijk
asbesthoudende dakbedekking. De bijgebouwen verkeren in algemene zin in redelijke tot
voldoende staat en kunnen vooralsnog als bedoeld naar behoren functioneren.
Asbest
Er is in de woning zelf zover visueel vast te stellen asbest aanwezig in de vorm van een
asbesthoudend ventilatiekanaal, daarnaast is sprake van vermoedelijk asbesthoudende
dakbedekking op een bijgebouw. De aanwezigheid van asbest op andere dan visueel te
beoordelen plaatsen kan gezien de leeftijd van de woning niet voor 100% worden uitgesloten.
Bij aantreffen van niet hecht gebonden asbest (bv. Golfplaten op het bijgebouw) is
verwijdering aan te bevelen (was oorspronkelijk verplicht per 2024). Bij hecht gebonden
asbest (b.v. ventilatiekanalen, vlakke dakplaten, brandwerende beplating e.d.) is verwijdere n
niet expliciet noodzakelijk (was niet verplicht in het kader van de oorspronkelijke wet
asbestsanering). Wel moeten bij werkzaamheden waarbij het asbest wordt aangetroffen de
nodige voorzorgen in acht worden genomen, bij werkzaamheden door derden gelden Arbotechnische beperkingen, hiermee moet terdege rekening worden gehouden.
(-vervolg-)
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BOUWKUNDIG RAPPORT
1 – ALGEMEEN (-vervolg-)
Asbest (-vervolg-)
Als particulier is de mogelijkheid kostenloos een beperkte hoeveelheid asbest in eigen beheer
onder voorwaarden af te voeren (max. 35 m 2) naar de gemeentelijke stort (info gemeente).
Bij het zelf verwijderen wordt aangeraden de nodige voorzorgen in acht te nemen (deugdelijk
stofkapje, materiaal bevochtigen etc.).
Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Vervangen asbesthoudende
dakbedekking

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

Ca. € 3.500.-

In geen enkele woning met het bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest door visuele
inspectie worden uitgesloten. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, ventilatie- of schoorsteenkanalen,
vloerzeil, wanden, isolatie, koord, golfplaten, panelen, borstwering, lijmen, d oek, spuitcement, tegels etc.
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BOUWKUNDIG RAPPORT
2 – FUNDERING, KRUIPRUIMTE en KELDER
Fundering:

Voldoende (er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd)

Opmerking
inspecteur

Er is hier sprake van een gemetselde stroken fundering (voorhuis, gevels
achterhuis) tot op de vaste grondslag, met opgaand funderingsmetselwerk
van gebakken steen tot de begane grondvloer. De fundering ligt voldoende
vlak en stabiel, vormt een zelfstandige constructieve eenheid en wordt
voldoende ondersteund. Aan het opgaand werk zijn geen significante
afwijkingen (scheuren, verzakkingen of expliciete scheefstand)
aangetroffen, die expliciet zijn te herleiden tot tekortkomingen aan de
fundering, evenmin zijn in de kruipruimte (voor zover te beoordelen)
afwijkingen in dat opzicht vastgesteld (zie ook item gevelsscheurvorming), derhalve is het onwaarschijnlijk dat aan de fundering
tekortkomingen zullen worden aangetroffen.

Kruipruimte:

Niet beoordeeld

Opmerking
inspecteur

De kruipruimte onder de woonkamer is niet expliciet toegankelijk
vanwege het ontbreken van een kruipluik (zit vermoedelijk weggewerkt
onder de vloerafwerking). Onderstaande beschouwingen zijn ontleend
aan bekendheid met de plaatselijke omstandigheden. De vrije ruimte
onder de begane grondvloer is beperkt. De kruipruimte is vermoedelijk
niet geïsoleerd, de begane grondvloer evenmin. Er zijn geen afwijkende
geuren waargenomen, die zouden kunnen duiden op defecten aan of
aantasting c.q. lekkage van rioolafvoeren voor zover deze in de
kruipruimte zijn gesitueerd. De kruipruimte is gezien de ligging
vermoedelijk veelal licht vochtig, plaatselijk is optrekkend vocht
geconstateerd vanuit de fundering/kruipruimte naar de begane grond
vloer en/of aansluitende wanden. De mogelijkheden voor kruipruimte
ventilatie zijn in essentie in voldoende mate in de voorgevel aanwezig,
echter in de zijgevels ontbreken ventilatiemogelijkheden hierdoor wordt
de doorstroming belemmerd. Houten vloeren moeten kunnen ‘ademen’,
het is noodzakelijk dat de kruipruimte jaarrond voldoende wordt
geventileerd. Het verbeteren van de doorstroming is aan te bevelen
(roosters in zijgevels). In het overige (=grootste) deel van de woning is
sprake van een ter plaatse op grondverbetering gestorte betonvloer.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Ventilatieroosters in zijgevels
aanbrengen

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

Ca. € 500.-
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BOUWKUNDIG RAPPORT
3 – GEVELS
Gevels:
constructie
Opmerking
inspecteur

Voldoende
De oorspronkelijke halfsteens buitengevels van de woning zijn bij het
voorhuis bij renovatie voorzien van een buitenspouwblad en daardoor
uitgevoerd als ongeïsoleerde spouwmuur, volledig opgetrokken met
gebakken steen. Bij het achterhuis is overigens deels (zijgevels) nog sprake
van een halfsteens muur en deels van een steens muur (achtergevel). De
gevels verkeren constructief in redelijk tot voldoende staat, waarbij moet
worden aangetekend dat met name aan het achterhuis door uitvoering en
leeftijd in een duidelijk mindere conditie verkeren (zie item
scheurvorming). Overigens zijn de gevels zijn voldoende stabiel en
functioneren naar behoren, er zijn geen expliciete verzakkingen en/of
zwaarwegende scheefstand aanwezig. De primaire hoofddraagconstructie
wordt gevormd door de buitengevels in combinatie met de in hout
uitgevoerde verdiepingsvloer en de sporenkapconstructie, allen met
voldoende afmetingen en stabiliteit. De balken van de zoldervloer
fungeren als trekbalken teneinde de spatkrachten vanuit de
kapconstructie op te vangen, en hebben derhalve een expliciet
constructieve functie. Aanpassingen aan de structuur zijn hierdoor slechts
beperkt en onder voorwaarden mogelijk. De algehele staat is goed er zijn
geen constructieve of functionele gebreken of tekortkomingen
geconstateerd. Ten aanzien van het energieverbruik is substantieel
voordeel te behalen door het na isoleren van de buitengevels. Afgeraden
wordt, in deze situatie, het toepassen van PUR-schuim als spouwvulling
(=dampdicht en veroorzaakt door de grote expansie spanningen in het
metselwerk die tot scheurvorming kunnen leiden). Een waterafstotend
dampopen vlokken product (bv. Knauf Supafill of Isowool) is beter
geschikt. Bij de massieve gevels van het achterhuis (bij halfsteens en
steens metselwerk is vochtdoorslag of klamme muur bij regen niet
uitgesloten) en is het aanbrengen van een waterkerende folie met een
geïsoleerde voorzetwand aan de binnenzijde een optie. Isolerende
maatregelen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor
subsidie.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

Gevel isolatie (spouw gedeelte)

€ -.-

€ -.-

Ca. € 1.000.-

Gevel isolatie (massief gedeelte)

€ -.-

€ -.-

Ca. € 3.000.-
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BOUWKUNDIG RAPPORT
3 – GEVELS (-vervolg-)
Gevels:
scheurvorming
Opmerking
inspecteur

Voldoende
Aan de gevels is plaatselijk (m.n. op de buitenhoeken) constructieve
scheurvorming waargenomen. Enige lichte scheurvorming is gezien de
leeftijd en vanwege omgevingsinvloeden (veenachtige ondergrond en
grotendeels ontbreken van lateien boven de gevelopeningen) in
combinatie met zettingen in de ondergrond veroorzaakt door fluctuaties
in de grondwaterstand en deels door gewijzigde belastingstructuren na de
uitgevoerde renovatie(s) niet uitzonderlijk. Daarnaast is hier sprake van
extra belasting door de optredende spatkrachten vanuit de sporenkap
constructie. Het algehele beeld is overeenkomstig hetgeen mag worden
verwacht gezien de ouderdom (fundering, metselwerk) van de woning.
Constructief is een en ander vooralsnog van ondergeschikt belang. Het is
overigens wel aan te bevelen daar waar scheurvorming is geconstateerd,
middels het gebruik van Helical (spiraal) voegwapening herstel uit te
voeren, waardoor ter plaatse voor meer stijfheid en een evenwichtiger
belastingafdracht wordt gezorgd (evt. gelijktijdig uit te voeren met overig
voegherstel, zie volgend item).

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Herstel metsel- en voegwerken

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

Ca. € 750.-

€ -.-

Gevels: metsel- en Voldoende
voegwerk
Opmerking
De kwaliteit van de stenen c.q. het metselwerk is aan de buitenzijde, voor
inspecteur
zover zichtbaar, geïnspecteerd. De stenen verkeren overwegend in een
gezien de leeftijd voldoende conditie. Plaatselijk is sprake van enige alg
aanslag (gezien leeftijd en situering niet uitzonderlijk), het metselwerk is
deels (achterhuis) nog uit gevoerd met authentieke baksteen (naar huidige
begrippen vrij zacht en poreus en daardoor gevoeliger voor vochtopname
en doorslag (het aan de buitenzijde behandelen met een waterafstotend
middel kan hierin verbetering aanbrengen). Het voegwerk, verkeert
overwegend in redelijke staat. Door erosie en uitspoeling is op diverse
plaatsen, aangetast of verdwenen (m.n. op de aansluiting met het
maaiveld) voegwerk aangetroffen. Herstel c.q. vervangen is op termijn aan
te bevelen om inwatering en daardoor vochtopname en kans op doorslag
en vorstschade te voorkomen. Goed onderhouden voegwerk is van
essentieel belang voor het waterkerend vermogen van de gevels.
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Kozijnen:

Redelijk

Opmerking
inspecteur

De kozijnen in het woning deel zijn grotendeels uitgevoerd in hardhout, in
het achterhuis is de uitvoering nog authentiek (bij geschikt maken voor
bewoning zullen deze kozijnen grotendeels vervangen en/of aangepast
moeten worden). Bevestiging en algehele staat zijn voldoende. Plaatselijk
is sprake van begin van aantasting door houtrot als gevolg van
onvoldoende onderhoud. Bij een licht begin van aantasting is herstel nog
goed mogelijk door verwijdering van aangetaste delen en afvullen met
epoxyhars e.e.a. wordt normaliter bij regulier onderhoud van het
schilderwerk meegenomen. Een dergelijk herstel vergt wel secure
uitvoering (bij niet volledig verwijderen van aantasting wordt ook na
reparatie het proces niet gestopt wat uiteindelijk leidt tot onherstelbare
schade). Daar waar de aantasting zodanig is dat herstel niet meer
opportuun is, zal geheel of gedeeltelijk vervangen noodzakelijk zijn. Het
buitenschilderwerk vergt in algemene zin aandacht, op korte termijn m.n.
groot onderhoud noodzakelijk door verdwenen, gebarsten, beschadigd of
gescheurd verfwerk (met name op de aansluiting van staande aan liggende
kozijndelen) waardoor vochtinwerking en daardoor aantasting mogelijk
kan worden (zie item buitenschilderwerk). In de ramen van de woning
ontbreken grotendeels de tegenwoordig gebruikelijke (en vaak
noodzakelijke) ventilatieroosters, wel zijn in het kozijnen in voldoende
mate beweegbare ‘ventilatieramen’ opgenomen (die dan overigens wel
als zodanig moeten worden gebruikt). Daar waar ventilatieroosters
aanwezig zijn dienen deze bij voorkeur permanent te zijn geopend.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Partieel herstel kozijnen en
raamkaders

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

Ca. € 2.500.-

€ -.-

€ -.-

Beglazing:

Voldoende

Opmerking
inspecteur

De woning is gedeeltelijk (woonruimte) voorzien van dubbel glas. De
aanwezige beglazing is gecontroleerd op breuk en/of lekkage, er zijn geen
afwijkingen,
condensvorming
en/of
andere
tekortkomingen
geconstateerd. In de beweegbare delen is voorzien in afdoende
tochtwering. De plaatsing in de kozijnen is correct, de aansluitingen zijn op
juiste wijze voorzien van beglazingskit en glaslatten. De algehele staat is
voldoende, plaatselijk is wel sprake van in mindere staat (uitdroging)
verkerende beglazingskit (zie item buitenschilderwerk).
(-vervolg-)
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Beglazing:

Voldoende

Opmerking
inspecteur

(-vervolg-)
Er is substantieel voordeel te behalen ten aanzien van het energieverbruik
door het nog aanwezige enkel glas te vervangen door dubbel glas en/of
voorzetramen. In de secundaire ruimten (bijkeuken, etc.) is de
energetische invloed hiervan overigens vanwege de situering (secundaire
ruimte=meestal lagere temperatuur dus minder verlies) en het beperkte
oppervlak gering, wel wordt het comfort ter plaatse verbeterd,
geen/minder koudeval/straling en geen condensvorming waardoor het
binnen schilderwerk van met name die kozijnen langer in goede staat blijft.
In de ramen zijn geen ventilatievoorzieningen opgenomen, indien het
enkel glas wordt vervangen, is in verband met de huidige beperkte
ventilatiemogelijkheden, aan te raden beglazing met geïntegreerde
ventilatievoorziening toe te passen.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Vervangen enkel glas

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

€ 1.750.-

Kozijnen: hang- en Voldoende
sluitwerk
Opmerking
Het hang- en sluitwerk is gecontroleerd. Het materiaal functioneert,
inspecteur
overwegend zoals mag worden verwacht. De tochtwering in deur- en
raamsponningen functioneren in het algemeen redelijk. Van enkele ramen
functioneren de raambomen, afsluitingen en/of scharnieren minder, enige
onderhoud in de zin van smeren, bevestiging controleren en bijstellen is
noodzakelijk (zie item kozijnen). (Periodiek smeren, bevestigingen
controleren en gangbaar maken is overigens altijd aan te bevelen).
Rondom is beslag van standaard kwaliteit toegepast (overigens in diverse
uitvoeringen). Het overal toepassen van goedgekeurd SKG** beslag en
bijzetsloten op ramen en deuren levert een expliciet betere
inbraakwerendheid. Er zijn geen expliciet functionele gebreken of
tekortkomingen geconstateerd.
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Schilderwerk:
algemeen buiten
Opmerking
inspecteur

Redelijk/Onvoldoende
Het schilderwerk van ramen, deuren, kozijnen en overig houtwerk is
steekproefsgewijs gecontroleerd. Het gebruikte verfsysteem is onbekend.
Er is sprake van achterstallig onderhoud, op diverse plaatsen is sprake van
volledig afgebladderde verflagen, waardoor een begin van aantasting is
ontstaan en het risico op uitbreiding van de aantasting aanzienlijk is. De
algehele staat van het buitenschilderwerk is zodanig dat op korte termijn
expliciet groot onderhoud noodzakelijk is. Daarbij is extra
herstel/bijwerken van de kozijnen, het aanwezige schilderwerk en
beglazingskit vanwege aantasting, scheurvorming/beschadiging en
uitdroging noodzakelijk (zie items gevels-kozijnen). Het uitvoeren van een
algehele reguliere onderhoudsbeurt t.a.v. het schilderwerk is aan te
bevelen. Daar waar delen vervangen moeten worden wegens aantasting
(zie items kozijnen, overig houtwerk) zal opnieuw opzetten van het
verfsysteem noodzakelijk zijn. Het is overigens na uitgevoerd herstel aan
te raden het schilderwerk jaarlijks rondom te controleren op gebreken of
beschadigingen en waar noodzakelijk klein herstel uit te voeren.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

Buitenschilderwerk

Ca. € 3.000.-

Jaarlijks nalopen

€ -.-
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4 – DAKEN
Dak:
constructie
Opmerking
inspecteur

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Dakisolatie
Houtwormbehandeling

Voldoende
Het dak is uitgevoerd als hellende sporenkap (zadeldak) voorzien van een
ongeïsoleerd spano dakbeschot (in het achterhuis op een samengestelde
gebintconstructie. De kapconstructie verkeert in zijn geheel in voldoende
goede staat. Er zijn geen ontoelaatbare doorbuigingen of expliciete
vochtinwerking geconstateerd. Bij het achterhuis is door de toegepaste
verhoogde belasting wel sprake van enige extra zakking veroorzaakt door
kruip (doorbuiging) in de sporen onder permanente belasting, constructief
is dit van ondergeschikt belang (de invloed van kruip op de sterkte is bij
hout nagenoeg nihil), tevens is door de hogere belasting sprake van
toename van de spatkrachten aan de dakvoet (zie gevels scheurvorming).
De ondersteuning en stabiliteit is voldoende. De sporen zijn ruim
voldoende gedimensioneerd de onderlinge afstand voldoet aan de te
stellen eisen. De vormvastheid van de sporenkapconstructie in het
voorhuis wordt gewaarborgd door de verbindingen van de muurplaat met
constructieve balklaag van de verdiepingsvloer in combinatie met het
dakbeschot en de aanwezige trekplaten/hanenbalken in de nok. Er is in het
achterhuis sprake van aantasting door actieve houtworm, constructief lijkt
de impact vooralsnog beperkt. Het behandelen van de kapconstructie
tegen houtworm is wel aan te bevelen (www.vermincontrol.nl). Ten aanzien
van het energieverbruik is substantieel voordeel te behalen door de
hellende dakvlakken en het zolderplafond te voorzien van isolatie
(waardoor het te verwarmen volume substantieel wordt beperkt) en het
tochtdicht afwerken van naden en kieren (nokgording, muurplaat
aansluiting en dak doorvoeren). Isolerende maatregelen komen onder
voorwaarden in aanmerking voor subsidie (zie item gevels). Bij het isoleren
is expliciet aandacht voor voldoende ventilatie en vocht/condens afvoer
noodzakelijk.
Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

Ca.€ 12.500.-

Ca. € 1.250.-

€ -.-

€ -.-

Pagina 19 van 35

BOUWKUNDIG RAPPORT
4 – DAKEN (-vervolg-)
Dak:
bedekking
Opmerking
inspecteur

Voldoende
De hellende dakvlakken van de woning zijn gedekt met authentieke
gebakken pannen, de algehele staat, onderlinge aansluiting en de ligging
zijn voldoende. Plaatselijk is overigens wel sprake van beschadigde of door
ouderdom geschilferde pannen, dergelijke beschadigingen kunnen op
termijn leiden tot lekkage, vervangen van dergelijke pannen is op termijn
wel aan te bevelen. Plaatselijk is lichte vervuiling door mos en/of alg
geconstateerd. Een en ander is inherent aan het licht poreuze karakter van
oudere gebakken pannen, en niet te vermijden. Er zijn geen gebreken of
tekortkomingen geconstateerd. Er zijn op de diverse aansluitingen niet
overal voldoende loodslabben op de juiste wijze toegepast om lekkages te
voorkomen (met name de vorstpannen op de hoekkepers vergen in dat
opzicht aandacht). Het aanwezige loodwerk verkeert overigens evenmin
overal in voldoende staat, plaatselijk is scheurvorming geconstateerd
(dakkapel) waardoor lekkage en daardoor aantasting van het
onderliggende houtwerk kan ontstaan. Loodslabben verouderen en zijn
met name bij dakaansluitingen gevoelig voor opwaaien en ontstaan van
haarscheurtjes, periodieke controle en eventueel tijdig herstel is daarom
aan te bevelen.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Aanbrengen waterkerende
ondervorst op de hoekkepers

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

Ca. € 750.-

€ -.-

Herstel vervangen loodslabben

Ca. € 350.-

€ -.-

€ -.-

Vervangen beschadigde pannen

€ -.-

Ca. € 500.-

€ -.-

Dak:
doorvoeren
Opmerking
inspecteur

Voldoende
De diverse dak doorvoeren ten behoeve van ventilatie, luchttoevoer en
afvoer van rookgassen zijn goed geplaatst op het hellende dak. De
doorvoeren zijn correct geplaatst, functioneren naar behoren, en zijn op
de juiste wijze voorzien van loodslabben en zink manchetten om lekkage
te voorkomen. Er zijn geen gebreken of tekortkomingen geconstateerd.
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Dak:
schoorstenen
Opmerking
inspecteur

Voldoende

Dak:
dakkapellen
Opmerking
inspecteur

Voldoende

De gemetselde schoorsteen is niet meer in gebruik. De constructieve
plaatsing op het dak en afwerking van de aansluiting met de dakpannen is
zonder bemerkingen, er zijn voldoende loodslabben op de juiste wijze
aangebracht om lekkages te voorkomen. De algehele staat van metsel- en
voegwerk bovendaks is overeenkomstig hetgeen gememoreerd bij het
onderdeel gevels, eventueel noodzakelijk herstel van met name het
voegwerk is bij dat onderdeel in de raming opgenomen. De loodslabben
vergen overigens wel aandacht (zie item dakbedekking).

In het dakvlak is aan linkerzijde een dakkapel aangebracht. De wijze
waarop de dakkapel is opgenomen in het bestaande dakvlak is constructief
in orde. De maatvoering is afgestemd op de werkende breedte van de
dakpannen waardoor problemen met de aansluitingen wordt voorkomen.
De aansluitingen met de dakpannen is voorzien van op juiste wijze
aangebrachte loodslabben de algehele staat hiervan is overeenkomstig
hetgeen gememoreerd bij het onderdeel dakbedekking, eventueel
noodzakelijk herstel is bij dat onderdeel in de raming opgenomen. De
daken van de dakkapellen zijn uitgevoerd als hellend dak voorzien van
ongeïsoleerd spano dakbeschot en gebakken pannen overeenkomstig de
uitvoering van het overige dak. De waterafvoeren verkeren in voldoende
staat. De boeiboorden en de kapelwangen zijn uitgevoerd met houten
delen. Bij de bevestiging van het houtwerk is voor zover te beoordelen
beperkt rekening gehouden met noodzakelijke ventilatie achter de
bekleding, waardoor het regelwerk door condensvorming kan worden
aangetast, het plaatsen van ventilatie klemroosters is aan te bevelen (zie
item overig houtwerk), kosten van herstel zijn bij dit item in de raming
opgenomen. Het schilderwerk is steekproefsgewijs gecontroleerd. De
algehele staat van het buitenschilderwerk is overeenkomstig hetgeen is
gememoreerd bij dat onderdeel. Kosten van eventueel noodzakelijk
herstel zijn bij dat onderdeel in de raming opgenomen.

Pagina 21 van 35

BOUWKUNDIG RAPPORT
4 – DAKEN (-vervolg-)
Dak:
overig houtwerk
Opmerking
inspecteur

Redelijk
De knelplanken, boeiboorden, windveren en overig houtwerk verkeren
overwegend in redelijke staat. Plaatselijk is een begin van aantasting
geconstateerd (m.n. aan de windveren), herstel is deels nog mogelijk door
verwijdering van aangetaste delen en afvullen met epoxyhars, deels is
herstel niet meer opportuun, vervangen is dan aan te bevelen,
grootschalig herstel c.q. vervanging is op korte termijn overigens niet te
verwachten. Het schilderwerk is steekproefsgewijs gecontroleerd. De
algehele staat van het buitenschilderwerk is overeenkomstig hetgeen is
gememoreerd bij dat onderdeel. Kosten van eventueel noodzakelijk
herstel zijn bij dat onderdeel in de raming opgenomen. Het toepassen van
voldoende ventilatie achter de afwerkingen is noodzakelijk om
condensvorming en daardoor aantasting van het dragend regelwerk
achter de afwerkingen te voorkomen. Bij twijfel hieromtrent is het
aanbrengen van klemroosters in (ca. 2 m1 h.o.h.) aan te raden.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Vervangen overig houtwerk

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

Ca. € 600.-

€ -.-

€ -.-
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5 – VLOEREN en PLAFONDS
Vloer:
begane grond
Opmerking
inspecteur

Redelijk/Voldoende
De begane grondvloer in de woonkamer is een houten vloer op een houten
balklaag. De vloer is niet expliciet te inspecteren vanwege afwerkingen. De
balklaag lijkt voldoende gedimensioneerd, en tegen aantastingen
beschermd vermoedelijk door een afwerking van carbolineum, wel is
plaatselijk sprake van enige verzakking en verende vloerdelen op de
aansluiting aan de dragende wanden, vermoedelijk is sprake van enige
aantasting van de balkkoppen ter plaatse van de oplegging, aantasting is
hier waarschijnlijk en herstel noodzakelijk. De vloer en balklaag zijn niet
geïsoleerd, isoleren (na herstel) middels dampopen steenwolplaten tussen
de balklaag met in achtneming van voldoende ruimte voor ventilatie is een
optie. Vanwege de plaatselijke omstandigheden is in kader van isolatie en
energiebesparing volledige vervanging van de vloer door een geïsoleerde
schuimbetonvloer een serieus te overwegen alternatief (geen optrekkend
vocht, goede isolatie, toepassen vloerverwarming mogelijk en de
aanbevolen kruipruimte ventilatie kan komen te vervallen). In overige
ruimten is sprake van een ter plaatse in het werk gestorte betonvloer. De
vloer is vermoedelijk niet of slechts beperkt geïsoleerd. De ruwe vloer is
afgewerkt met een zandcement dekvloer, ligt voldoende vlak en is
voldoende ondersteund. Alle meest voorkomende vloerafwerkingen
kunnen worden toegepast. Bij werkzaamheden aan de vloer moet
rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van in de
(dek)vloer opgenomen elektra-, water- en/of afvoerleidingen.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Schuimbetonvloer woonkamer

Vloer:
verdiepingen
Opmerking
inspecteur

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

Ca. € 3.000.-

€ -.-

Voldoende
De verdiepingsvloeren zijn opgebouwd uit houten vloerdelen en/of
vloerplaten op een houten balklaag. De houten vloerdelen zijn aan de
bovenzijde voorzien van een druk verdelende laag (isolatie en
geluidsoverdracht). De vloer is voldoende stabiel, ligt voldoende vlak en is
voldoende ondersteund door dragende binnenwanden. De balklaag is
ruim voldoende gedimensioneerd. Er zijn aan de vloer geen zwakke
plekken of bovenmatig verende delen aangetroffen.
(-vervolg-)
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Vloer:
verdiepingen
Opmerking
inspecteur

Voldoende
(-vervolg-)
Indien op de verdieping een badkamer op de houten ondervloer moet
worden gerealiseerd, is noodzakelijk dat een absoluut goede
waterdichtheid wordt gegarandeerd. Vooralsnog is dit alleen te realiseren
door een betonvloer op een zwaluwstaart ondervloer voorzien van een
afwerking van kimband op de aansluitingen. Zonder een dergelijke
ondervloer is het realiseren van een natte cel op de verdieping af te raden.
Bij een dergelijke uitvoering is desondanks van essentieel belang dat de
waterdichte afwerking (kitnaden) van de aansluitingen absoluut
doorlopend in goede staat verkeren.

Plafond: begane Voldoende
grond, verdieping
Opmerking
De plafonds op de begane grond en verdieping zijn zeer divers op
inspecteur
traditionele wijze (grotendeels met de naden in het zicht) voorzien van
gesauste gipsplaten of kunststof schrootjes op rachelwerk tegen de
verdieping- of zolderbalklaag. De algehele staat is overwegend voldoende.
Met name de afwerkingen met kunststof schrootjes is brandgevaarlijk en
verspreidt bovendien bij brand giftige rook en brandende druppels (e.e.a.
is ter plaatse met u besproken). Het moderniseren en meer brandveilig
uitvoeren van de afwerking bijv. vervangen voor een gipsplaat afwerking
is aan te bevelen.
Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Vervangen schrootjesafwerking

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

Ca. € 750.-
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6 – BINNENWANDEN, KOZIJNEN en DEUREN
Binnenwanden:

Redelijk/Voldoende

Opmerking
inspecteur

De binnenwanden op de begane grond bestaan grotendeels uit
steenachtig materiaal en zijn overwegend dragend uitgevoerd. De wanden
zijn voldoende stabiel, overwegend gestukadoord en afgewerkt met
behang c.q. pleisterwerk. Incidenteel is gecontroleerd op de aanwezigheid
van los of hol stucwerk, op diverse plaatsen is dit geconstateerd met name
op vloerniveau als gevolg van optrekkend vocht vanuit de ondergrond.
Herstel van de afwerkingen is pas duurzaam te realiseren na wegnemen
van de oorzaak. Het injecteren van aangetaste wanddelen tegen
optrekkend vocht is noodzakelijk. Afgezien van bovenstaand verkeren de
wanden in voldoende staat. Plaatselijk is sprake van lichte krimp- en
zetscheurtjes als gevolg van thermische uitzettingsverschillen in
aansluitende materialen. Een en ander is een niet te vermijden esthetisch
defect. Bij interne verbouwingen moet terdege rekening worden
gehouden met het mogelijk dragend karakter, doorbrekingen zijn mogelijk
mits voldoende voorzien wordt in vervangende ondersteuning (stalen balk
of latei), aan te bevelen is hiervoor een kundige aannemer in te schakelen.
Op de verdieping is overwegend sprake van niet dragende lichte
scheidingswanden opgebouwd uit stijl en regelwerk voorzien van
plaatmateriaal, grotendeels afgewerkt met behang. De wanden verkeren
in voldoende staat er zijn geen functionele gebreken of tekortkomingen
geconstateerd. De niet dragende lichte scheidingswanden kunnen zonder
constructieve gevolgen verwijderd en/of verplaatst worden,

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Injecteren ten optrekkend vocht
Vervangen/herstel stucwerken
(sausklaar)

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

Ca. € 1.500.-

€ -.-

€ -.-

€ -.-

Ca. € 750.-

€ -.-

Binnen kozijnen:

Voldoende

Opmerking
inspecteur

De binnen kozijnen zijn overwegend de authentiek gedetailleerde houten
kozijnen. De kozijnen zijn voldoende stabiel, en voldoende deugdelijk
bevestigd. Het schilder- en/of lakwerk verkeert in voldoende conditie. De
algehele staat is voldoende. Plaatselijk is door vochtinwerking op
vloerniveau het kozijnhout en de dorpel aangetast, vervanging en/of
uitstukken is daar noodzakelijk.
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Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Vervangen/herstel aangetaste
kozijndelen

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

Ca. € 400.-

€ -.-

€ -.-

Binnendeuren:

Voldoende

Opmerking
inspecteur

De binnendeuren zijn grotendeels uitgevoerd als eenvoudige gesloten
boarddeuren in stompe uitvoering. Incl. schilderwerk en hang- en
sluitwerk, verkeren de deuren in redelijke conditie. Enig onderhoud
(smeren, bevestiging controleren en gangbaar maken) aan hang en
sluitwerk is aan te bevelen. Bij meerdere deuren zijn expliciete
gebruikssporen zichtbaar. Het hang en sluitwerk is overwegend niet
uniform. Er zijn overigens geen expliciet functionele gebreken
geconstateerd.
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7 – TRAPPEN
Verdiepingstrap:

Voldoende

Opmerking
inspecteur

In de woning is een vaste open houten trap aanwezig naar de verdieping.
De trap is voorzien van een functionele leuning en balustrade. E.e.a.
verkeert in zijn totaliteit in voldoende goede staat. De uitvoering is (naar
huidige maatstaven) aan de smalle kant. De aantrede van de trap
(oppervlakte waar u op staat) is eveneens naar huidige begrippen aan de
smalle kant. De optrede (hoogte naar de volgende trede) is niet te hoog of
te laag. M.a.w. de trap loopt voldoende prettig maar is behoorlijk steil. De
trapleuning aan de wand is gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid. Er
zijn geen expliciet functionele gebreken of tekortkomingen geconstateerd.
De kwaliteit van het schilderwerk is voldoende.
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8 – KEUKEN, TOILET en BADKAMER
Keuken:
algemeen
Opmerking
inspecteur

Redelijk
De in de woning aanwezige keuken is geïnspecteerd op gebreken aan o.a.
tegelwerk, kitwerk, voegwerk, keukenkastdeuren, hang- en sluitwerk,
kastbodems, achterwanden, vocht, lamineerlagen, werkblad, spoelbak,
kraan en dergelijke. De keuken is beperkt van uitrusting en qua uitvoering
gedateerd en als zodanig voorzien van basaal gebruikelijke apparatuur. De
keuken als geheel verkeert in redelijk staat en kan voor zover te
beoordelen als bedoeld vooralsnog functioneren. Algehele modernisering
is op termijn wel aan te bevelen.

Keuken: afvoeren Redelijk
en apparatuur
Opmerking
De apparatuur is voor zover aanwezig niet getest, maar uitsluitend visueel
inspecteur
geïnspecteerd. Hierbij zijn geen functionele gebreken geconstateerd. Er is
geen aanleiding te twijfelen aan het kunnen functioneren. De uitrusting is
basaal van gedateerde uitvoering en kwaliteit. De overige voorzieningen,
zoals kranen (waterdruk), afvoeren (afvoersnelheid), spoelbak e.d.
functioneren naar behoren. Er is beperkt (eveneens gedateerde)
mechanische afzuigcapaciteit voor kookvocht en geuren rechtstreeks naar
buiten. Algehele modernisering is aan te bevelen.
Toilet:
algemeen
Opmerking
inspecteur

Voldoende
Het toilet is geïnspecteerd op gebreken aan het doorspoel mechanisme,
doorspoeling, afsluitkraan, aansluiting riolering en dergelijke. De afvoer is
voldoende snel. De uitvoering is gedateerd van voldoende kwaliteit. Er zijn
geen functionele gebreken of tekortkomingen geconstateerd. De afvoer
van geuren vindt plaats op natuurlijke wijze via een vast kanaal. Een
mechanische ventilatie is te prefereren. Algehele update is aan te bevelen.

Toilet: tegelwerk Voldoende
en montage
Opmerking
Het tegelwerk is op enkele plaatsen gecontroleerd op bevestiging. Het
inspecteur
tegelwerk zit voldoende vast, de hechting is voldoende. De uitvoering is
voldoende maar eenvoudig en gedateerd. De bevestiging van toilet is
gecontroleerd. Er zijn geen gebreken geconstateerd. Algehele update is
aan te bevelen.
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Badkamer:
algemeen
Opmerking
inspecteur

Redelijk

Badkamer:
ventilatie
Opmerking
inspecteur

Redelijk

De badkamer is geïnspecteerd, de algehele staat is redelijk. Er zijn geen
functionele gebreken of tekortkomingen geconstateerd aan de aanwezige
voorzieningen zoals kraan, afvoeren, wastafel, doucheruimte, e.d. De
watertoevoer is voldoende en de afvoeren zijn voldoende snel, het afschot
naar de diverse putjes is correct. De onderdelen kunnen als bedoeld
functioneren. Het tegelwerk is op enkele plaatsen gecontroleerd op
bevestiging. Het tegelwerk zit overwegend voldoende vast, al is plaatselijk
de hechting door vochtinwerking minder (holklinkend tegelwerk). De
uitvoering en kleurstelling is gedateerd. De diverse aansluitingen zijn zeer
beperkt voorzien van in matige staat verkerende kitnaden. Het is aan te
bevelen alle aansluitingen (ook waar niet aanwezig) te voorzien van
nieuwe kitnaden. In goede staat verkerende kitnaden zijn van essentieel
belang om lekkage en vochtinwerking te voorkomen. Algehele
modernisering is aan te bevelen.

De ventilatie van de badkamer vindt plaats door middel van een vaste
mechanische afzuiging. De capaciteit is niet getest onder praktijk
omstandigheden maar zal naar verwachting zelfs bij normaal
badkamergebruik, door de beperkte capaciteit en foutieve plaatsing van
het afzuigpunt, amper voldoende zijn. Een decentrale mechanische
afzuiging met tijdschakeling (eventueel vocht gestuurd) rechtstreeks naar
buiten, met het afzuigpunt boven de bron van het vocht (=doucheruimte),
is uit oogpunt van ventilatie en vochtafvoer beter en efficiënter. Bij
mechanische ventilatie is een voldoende ruime luchttoevoer via de
badkamerdeur (deurrooster of ruimte onder deur) noodzakelijk. Algehele
modernisering is aan te bevelen.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Update/modernisering sanitaire
voorzieningen

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

p.m.
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Riolering

Redelijk

Opmerking
inspecteur

Het afschot van de afvoeren en de rioleringen is voor zover te beoordelen
voldoende. De rioleringen bestaan vermoedelijk uit kunststofbuizen, al is
gezien de ouderdom van de woning de aanwezigheid van gresbuizen niet
uit te sluiten (indien aanwezig is vervanging aan te bevelen) Gresbuizen
zijn gevoelig voor verzakking, lekkage en worteldoorgroei. E.e.a. is niet
visueel te controleren maar gezien het bouwjaar wel aannemelijk. De
afvoeren als zodanig verkeren in een voldoende conditie. Voor zover
zichtbaar en te beoordelen functioneert een en ander naar behoren. Het
pand is rechtstreeks aangesloten op het openbaar rioleringssysteem.

Advies inspecteur

Buiten rioleringen zijn visueel niet te inspecteren, derhalve kunnen deze niet
beoordeeld worden. De riolering is beperkt zichtbaar. Het deel buiten de woning
is geheel niet geïnspecteerd. De afvoeren en rioleringen zijn alleen visueel aan de
buitenzijde geïnspecteerd. Uiteraard zijn de buizen aan de binnenzijde niet
gecontroleerd. Uiteraard kunnen wij geen uitspraken doen over afvoeren die
verwerkt zijn in wanden, achter aftimmeringen of op andere, niet zichtbare,
locaties. Er moet rekening gehouden worden met regulier onderhoud, zoals het
doorspuiten van de riolering.

Hemelwaterafvoer

Onvoldoende

Opmerking
inspecteur

Het hellende dak is eenzijdig voorzien van een kunststof goot. De
afvoeren van de hellende daken verkeren in redelijke conditie. De
aanwezige goot ten behoeve van de hemelwaterafvoer verkeert
eveneens in redelijke conditie. Er zijn geen expliciet functionele gebreken
of tekortkomingen geconstateerd, al zijn de gootafmetingen in relatie tot
het dakoppervlak zeker niet overbemeten. De afwatering en het afschot
is voldoende. De ondersteuning door de gootbeugels is voldoende. Er zijn
voldoende afvoerbuizen, van voldoende doorsnede, aanwezig om het te
verwachten aanbod van hemelwater te verwerken echter de uitmonding
rechtstreeks op de ondergrond tegen de gevel is (zeker gezien de
vochtsituatie in de woning) onvoldoende, aansluiting op een grondbuis
naar openbaar water is voor een goede afvoer zeker noodzakelijk, in het
aan de gevels aansluitend terrein zijn als gevolg van de ondeugdelijke
waterafvoer inmiddels door onderspoeling verzakkingen aan de
bestrating ontstaan, op termijn is onderspoeling van de fundering niet uit
te sluiten.
(-vervolg-)
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Hemelwaterafvoer

Onvoldoende

Opmerking
inspecteur

(-vervolg-)
Overigens geldt voor alle goten dat regelmatige reiniging en gangbaar
houden van de afvoeren absoluut noodzakelijk is om goed functioneren
te waarborgen. Algehele modernisering is op termijn wel aan te bevelen.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Vervangen/aanbrengen goten en
deugdelijke grondbuis

Verwarming
warmwater
Opmerking
inspecteur

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

Ca. € 1.750.-

€ -.-

€ -.-

& Voldoende
In de woningverwarming wordt voorzien door middel van (gedateerde)
gevelkachels en radiatoren aangestuurd door een op de verdieping
geplaatste gasgestookte HR-combiketel (zorgt dus ook voor warm water)
met een boilerreservoir van voldoende omvang (bouwjaar onbekend). De
economische levensduur van een cv-ketel is ca. 10-15 jr. Hetgeen dan
overigens niet wil zeggen dat de ketel dan niet kan functioneren. Wel is in
dat geval verstandig te reserveren voor vervanging. Indien gebreken zich
aandienen, is herstel gezien de leeftijd meestal niet meer opportuun. Er is
sprake van een gesloten systeem d.w.z. de rookgassen worden
rechtstreeks naar buiten afgevoerd, terwijl de verbrandingslucht
rechtstreeks van buiten wordt toegevoerd. De installatie was bij inspectie
in gebruik, de werking is niet expliciet getest, er is echter geen enkele
reden om tekortkomingen te veronderstellen. Geadviseerd wordt de
installatie jaarlijks te (laten) reinigen door een terzake kundige erkend
installateur, en daarbij ook een koolmonoxide (CO) -meting uit te laten
voeren. De installatie als totaal kan als bedoeld voldoende functioneren.
Het is voor de veiligheid (gevaar voor ontstaan koolmonoxide) aan te
bevelen de verwarming met gevelkachels te vervangen door
radiatorverwarming.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Uitbreiden radiatorverwarming

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

Ca. € 1.500.-

€ -.-
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Watervoorziening:

Voldoende

Opmerking
inspecteur

In de woning zijn voldoende mogelijkheden aanwezig voor water
transport voornamelijk door middel van koperen leidingen. (Dit is niet
volledig te controleren, maar wel aannemelijk). Het leidingwerk is voor
zover te beoordelen voldoende goed gebeugeld en/of bevestigd, een
terugslag is niet geconstateerd. De uitvoering is gedateerd (vnl. opbouw)
maar voldoende functioneel. De watermeter bevestiging is voldoende.
Vanaf de meter kan het water naar de verschillende tappunten. Enkele
tappunten zijn gecontroleerd. De hoeveelheid waterafgifte is voldoende,
al is plaatselijk de opbrengst iets minder door toegepaste (koperen)
leidingen van dunnere diameter. Het systeem verkeert in een voldoende
conditie en functioneert naar behoren. Er zijn voldoende tappunten
aanwezig. Bij renovatie van keuken en sanitaire voorzieningen is een
update (inbouw + kunststof) van het leidingwerk aan te bevelen.

Gasvoorziening:

Voldoende

Opmerking
inspecteur

De gasinstallatie of onderdelen daarvan zijn tijdens de inspectie in bedrijf
en functioneren voor zover visueel te beoordelen naar behoren. De
bevestiging van de gasmeter is goed. Het leidingwerk inclusief
bevestigingen verkeert in een goede conditie. Er zijn geen gebreken of
tekortkomingen geconstateerd. Daar waar mogelijk niet meer in gebruik
zijnde gasleidingen aanwezig zijn, wordt geadviseerd deze te verwijderen
of zo dicht mogelijk bij de gasmeter af te koppelen.

Stroomvoorziening: Voldoende
Opmerking
inspecteur

De groepen en de meterkast verkeren in een redelijke conditie. De
installatie is voorzien van aarding en een voor het huidige gebruik redelijk
aantal groepen voorzien van smeltzekeringen. De woning is gebouwd voor
1970 hierdoor is de bedrading vermoedelijk niet overal volgens het
actuele kleursysteem, maar wel voorzien van kunststof isolatie. Leidingen,
wandcontactdozen en het schakelmateriaal verkeren in een voldoende
conditie en zijn waar nodig afdoende voorzien van aarding, overigens is
niet overal aarding aanwezig, deels is de installatie gedateerd uitgevoerd
middels opbouw. Bij verbouwingen en aansluiting van apparatuur moet
hiermee terdege rekening worden gehouden.
(-vervolg-)
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Stroomvoorziening: Voldoende
Opmerking
inspecteur

(-vervolg-)
Daarbij is het aantal aansluitpunten naar huidige maatstaven beperkt. Het
is overigens aan te bevelen de aardingssituatie in met name de natte
ruimten door een erkend installateur te laten controleren/doormeten.
Het geheel kan als bedoeld functioneren. Indien apparatuur met een hoog
opgenomen vermogen naar huidige maatstaven moet worden
aangesloten, is uitbreiding van het aantal groepen noodzakelijk. Tevens is
dan moderniseren van de groepenkast aan te bevelen.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Moderniseren meterkast en
uitbreiden elektrische installatie

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

Ca. € 1.500.-

Ventilatie:

Redelijk

Opmerking
inspecteur

De woning wordt grotendeels op natuurlijke wijze geventileerd, met een
decentrale mechanische afzuiging in de keuken, voor badkamer, wc en
wasruimte (vanwege de verhoogde vochtproductie) is een dergelijke
voorziening eveneens aan te bevelen (zie ook de opmerkingen bij de
betreffende items). Er zijn overigens voldoende mogelijkheden voor
spuiventilatie en natuurlijke ventilatie van de diverse ruimten. Het aantal
toegepaste mogelijkheden voor luchttoevoer en luchtafvoer, alsmede de
afmetingen daarvan, zijn in essentie voldoende. De algehele
luchtverversingssituatie is echter voor verbetering vatbaar. Het is
absoluut zaak voldoende te ventileren, de beschikbare mogelijkheden
moeten ten volle worden benut. Er moet terdege rekening worden
gehouden met het grotendeels ontbreken van ventilatieroosters in de
ramen. Indien ramen vervangen moeten worden wegens breuk of
beschadiging,
geniet
beglazing
met
een
geïntegreerde
ventilatiemogelijkheid (voor extra luchttoevoer) de voorkeur. Wellicht is
het realiseren van een centraal mechanische ventilatie (natuurlijke
toevoer, mechanische afvoer) met afstandsbediening en tijdschakel
mogelijkheden (eventueel vocht gestuurd) is een te overwegen optie.
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Brandveiligheid:

Redelijk

Opmerking
inspecteur

In de woning zijn op de begane grond en verdieping geen expliciet
brandgevaarlijke afwerkingen of situaties aangetroffen. De plafonds en
wanden zijn in essentie grotendeels voldoende brandwerend afgewerkt
op een overigens wel brandbare ondergrond. Wel is door de aanwezigheid
van houten vloeren, kunststof afwerkingen en een houten dakconstructie
bovengemiddeld brandbaar materiaal aanwezig. Het is aan te bevelen bij
aanpassingen en verbouwingen rekening te houden met de
brandwerendheid van toe te passen materialen. Geadviseerd wordt
voldoende rook/hittemelders te plaatsen, bij voorkeur draadloos
gekoppeld in minimaal cv-ruimte, (bij)keuken en overloop/hal. Bij de cvketel is vanwege de situering tevens plaatsing van een (eveneens
gekoppelde) CO(koolmonoxide)-melder aan te bevelen. Plaatsing
rookmelder “hoog”, CO-melder “laag” (max. 1,0 m boven vloerniveau en
dus niet in een trapopgang). CO is zwaarder dan zuurstof en zakt derhalve
naar de vloer, terwijl rook juist naar het plafond stijgt. De enige vluchtweg
vanaf de bovenverdieping loopt via de houten trap, wellicht is het
raadzaam op de verdieping een additionele vluchtmogelijkheid toe te
passen. (bv. door een uitwerpladder). Plaatsing van middelen om een
beginnende brand te doven (brandblusser en/of blusdeken) is voor de
veiligheid aan te raden, daarnaast is een optie de buitendeuren aan de
binnenzijde te voorzien van een draaiknopcilinder om altijd snel (sleutel
onafhankelijk) openen mogelijk te maken.

Kostenraming:
(aannemersprijzen)
Brandpreventie

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

€ -.-

€ -.-

Ca. € 500.-
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Kostenraming:
Pagina

Direct/Herstel
0-1 jr.

Termijn/Onderh.
1-5 jr.

Verbetering

12

€ 0.-

€ 0.-

€ 3.500.-

13

€ 0.-

€ 0.-

€ 500.-

14

€ 0.-

€ 0.-

€ 4.000.-

15

€ 0.-

€ 750.-

€ 0.-

16

€ 2.500.-

€ 0.-

€ 0.-

17

€ 0.-

€ 0.-

€ 1.750.-

18

€ 3.000.-

€ 0.-

€ 0.-

19

€ 1.250.-

€ 0.-

€ 12.500.-

20

€ 350.-

€ 1.250.-

€ 0.-

22

€ 600.-

€ 0.-

€ 0.-

23

€ 0.-

€ 3.000.-

€ 0.-

24

€ 0.-

€ 0.-

€ 750.-

25

€ 1.500.-

€ 750.-

€ 0.-

26

€ 400.-

€ 0.-

€ 0.-

29

€ 0.-

€ 0.-

p.m.

31

€ 1.750.-

€ 1.500.-

€ 0.-

33

€ 0.-

€ 0.-

€ 1.500.-

34

€ 0.-

€ 0.-

€ 500.-

€ 11.350.-

€ 7.250.-

€ 25.000.- + p.m.

Totaal

Bedragen zijn indicatief, gebaseerd op raming van de aannemersprijzen incl. btw. Excl. kosten voor stut-,
sloop-, steigerwerk en bijkomende kosten. Voor exacte bedragen zijn werkspecificaties en offertes
noodzakelijk. Vooral bij woningen van oudere datum moet rekening worden gehouden met onvoorziene
kosten. Werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd kunnen een substantiële besparing opleveren.
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