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INLEIDING
Opdrachten worden naar beste kennis en wetenschap zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd.
Dit rapport is dan ook bedoeld om u zoveel mogelijk een inzicht te verstrekken in welke bouwkundige
staat een bepaald pand zich bevindt.
Het rapport bevat een checklist met onderdelen van het pand, welke door ons beoordeeld worden op
kwaliteit en staat van onderhoud. Hierin wordt vermeld of het raadzaam is een onderdeel te vervangen
of eventueel reparatie kan worden uitgevoerd (indien mogelijk gaan wij uit van reparatie). De keuze
hiervan ligt natuurlijk bij U zelf om dit advies op te volgen.
Daarnaast wordt een raming gegeven wat de eventuele kosten bedragen indien u besluit om deze
onderdelen weer in een goede conditie te brengen, c.q. te vervangen. Indien mogelijk worden ook
kosten op termijn weergegeven. Genoemde bedragen zijn schattingen (er liggen geen uitgebreide
calculaties aan ten grondslag) en dienen als globale indicatie te worden beschouwd, waaraan geen
rechten kunnen worden ontleend.
De in blauw weergegeven cursieve tekst is een toelichting op het betreffende onderdeel. Hoewel deze
informatie een algemeen karakter heeft dient deze, indien van toepassing, te worden gezien als
aanvulling op het onderdeel constateringen en opmerkingen.
Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel
gedurende de geldigheidsduur van het rapport kan verslechteren. In het bouwtechnisch rapport worden
dan ook indicaties gegeven over de resterende levensduur en/of het in de toekomst te verwachten
tijdstip van vervanging van een onderdeel. Het rapport dient niet gezien te worden als een garantie
m.b.t. het te verwachten onderhoud en de daarmee gemoeide kosten. Zogenaamde ‘verborgen
gebreken’ kunnen per definitie niet worden waargenomen. Deze gebreken zult u daarom niet in onze
rapportage aantreffen. Ongeacht de staat en het bouwjaar van de woning kunnen verborgen gebreken
voorkomen en voor veel ergernis en onvoorziene kosten zorgen.
De geldigheidsduur van het rapport is zes maanden na datum van de keuring. Indien in deze periode
geen transactie heeft plaats gevonden, dient een check-up keuring te worden en kan aan het
oorspronkelijke rapport geen enkel recht meer worden ontleend.
MOMENTOPNAME
De door onze bouwkundige uitgevoerde inspectie geeft de situatie van het moment weer. Dit houdt in,
dat de omstandigheden van dat moment mede de inspectie kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld als het
reeds langdurig droog is, kan een (kleine) lekkage onzichtbaar zijn.
Tevens is het zo dat de inspectie plaatsvindt op visuele basis. Onderdelen worden beoordeeld zonder
dat er hak- en breekwerk aan te pas komt (bijvoorbeeld een lambrisering/wandbekleding wordt niet
verwijderd om de achter liggende muur te beoordelen). Ook dienen toegangsluiken op een normale
manier geopend kunnen worden, zodat een vrije toe-/doorgang van toepassing is.
Indien dit niet het geval is, wordt het desbetreffende onderdeel niet beoordeeld. De inspecteur beschikt
over een ladder tot maximaal 5 meter, onderdelen welke hiermee niet bereikbaar zijn, worden voor zover
mogelijk vanaf maaiveld en m.b.v. een verrekijker beoordeeld.
Bepaalde onderwerpen zijn pas diepgaand te onderzoeken d.m.v. kostbaar en specialistisch onderzoek.
Wel zal onze bouwkundige aangeven of hij het raadzaam acht om een dergelijk onderzoek te laten
uitvoeren. Eventuele bodemverontreiniging, oude olietanks, etc. dienen i.v.m. de wetgeving door de
verkoper vermeld en verwijderd te worden.
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KOSTENINDICATIES
De in dit rapport vermelde kosten zijn globale ramingen van de noodzakelijke herstel-c.q.
vervangingskosten van de onderdelen welke noodzakelijk zijn om de functievervulling van het onderdeel
te waarborgen. Bij de raming is primair van herstel uitgegaan. Indien herstel niet meer mogelijk is of
indien met herstel de functievervulling van het onderdeel voor de nabije toekomst niet meer
gewaarborgd is, zulks uitsluitend ter beoordeling van de inspecteur, wordt van vervanging uitgegaan.
Daar geen hoeveelheden worden ingemeten en met betrekking hiertoe meestal schattingen worden
gedaan, is een exacte calculatie van de kosten niet goed mogelijk.
Hoewel getracht wordt een zo nauwkeurig mogelijke prijsindicatie te geven, kunnen aan de in het
rapport vermelde bedragen geen rechten worden ontleend, daar dit soort zaken zich ook volledig buiten
de invloedsfeer van het keuringsbureau kunnen bevinden. Daarnaast vermelden wij nog dat de
levensduur van veel materialen (denk bijv. aan inbouw-, keukenapparatuur) sterk afhankelijk is van de
wijze en intensiteit van het gebruik van het goed.
Geen rekening is gehouden met de noodzaak tot vervanging of herstel door en/of vanwege door de
overheid uitgevaardigde voorschriften en/of aanschrijvingen.
Indien een object voor wat betreft het interieur en/of exterieur in een dermate staat verkeert
dat meer aan renovatie c.q. gedeeltelijke herbouw dan aan onderhoud gedacht moet
worden, ligt het niet in de lijn van deze rapportage om hiervoor kosten vast te stellen.
Het uitgangspunt voor onze bouwkundige bij de kostenramingen zijn de kosten die een professionele
aannemer bij u in rekening zou brengen. Gebleken is dat prijzen per regio of aannemer sterk kunnen
verschillen. Het is derhalve raadzaam meerdere offertes aan te vragen.

DIENSTENPAKKET
Naast deze bouwkundige opname willen wij u erop attent maken dat de mogelijkheid bestaat u van
dienst te zijn bij een eventuele gehele en/of gedeeltelijke verdere begeleiding.
Hieronder staat samengevat het door ons aan te bieden dienstenpakket:
-

Het maken van het onderhoudsrapport.
De te maken tekening van het pand/onderdeel t.b.v. de bouwaanvraag en/of offerte aanvraag bij
de aannemer.
Begeleiding bij het kiezen van een goede en betrouwbare aannemer.
Kwaliteitscontrole ten tijde van de uitvoering en de oplevering.
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OPDRACHT
Opdrachtgever
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

: Grobos Bouwadvies
: Zutphenseweg 154
: 7211 EG
: Eefde
: 0570 - 540038
: info@groboso-advies.nl

Gekeurd pand
Woning/gebouwtype
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

: Vrijstaand Woonhuis
: Voorbeeldstraat 1
: 0000 AB
: Hoofdstad
:-

Bouwjaar
Verbouwingsjaar
Gebruik
Bewoond tijdens inspectie
Aantal bouwlagen

: 1935
:: Woning
: ja
: 2 + zolder

Inhoud in m³
- woning
- bijgebouwen

: 375 (geen opgave makelaar)
: Niet beoordeeld

Opdrachtgegevens
Datum aanvraag
Datum keuring
Aanvang keuring
Einde keuring
Weersgesteldheid
Auteur Grobos Bouwadvies
Telefoonnummer
E-mail

Grobos-Bouwadvies

: 1 juni 2019
: 21 juni 2019
: 11.00 uur
: 12.30 uur
: Onbewolkt, droog
: D. Inspecteur
: 0575 - 540038
: info@grobos-bouwadvies.nl
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BOUWKUNDIGE STAAT
De beoordeling van de bouwkundige staat van de woning heeft betrekking op twee zaken:
1.
De kwaliteit van de woning en de samenstellende
bouwdelen; hierbij wordt nagegaan of er in de bouwdelen.
gebreken of constructiefouten zijn te constateren.
2.
De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces.
Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.
Onderdelen van de woning die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van
hun ouderdom en de voor onderhavige bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in
hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).
Code: Waardering:

Omschrijving:

10

"Zeer goed"

Geeft aan dat het element geen gebreken en
verouderingsverschijnselen vertoont.

8

"Goed"

Geeft aan dat het element geen gebreken en
nauwelijks verouderingsverschijnselen vertoont.

6

"Redelijk"

Geeft aan dat het verouderingsproces duidelijk
op gang is gekomen. Incidenteel kan een storing
in de functie van het element optreden.

4

"Matig"

Geeft aan dat het verouderingsproces het element
duidelijk in zijn greep heeft. Storingen komen
plaatselijk voor en/of zijn reeds meerdere malen
voorgekomen.

2

"Slecht"

Geeft aan dat de functievervulling van het
element niet meer is gewaarborgd. Het einde
van de technische levensduur is vrijwel bereikt.
Regelmatig komen ernstige gebreken voor.

#

Het onderdeel is visueel redelijkerwijs niet te inspecteren

# (2 t/m/ 10)

Het is niet of beperkt mogelijk dit onderdeel visueel te inspecteren,
doch gezien de functie vervulling en de verband houdende
onderdelen is de waardering, op basis van inschatting ( 2 t/m 10)

!

Het onderdeel heeft een verhoogd risico i.v.m. een gebrek,
doch de functie vervulling is gewaarborgd (bijv. getimmerde of
zachtboard plafonds i.v.m. brandgevaar).

N.v.t.

Niet van toepassing

n.b.

Niet begroot

n.o.z.

Nader onderzoek gewenst, c.q. vereist.
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SAMENVATTING
De resultaten van de beoordeling kunnen als volgt worden samengevat:
Woning: (voor zover beoordeelbaar, behoudens opmerkingen)
Fundering
Gevels
Gesloten gevel
Open gevel
Dak
Hellend dak
Plat dak
Bouwkundig binnen
Constructie/ruwbouw
Afwerking/afbouw en
voorzieningen
Installaties

: # (Goed)
: # (Goed)
: Redelijk / Goed
: # (Goed)
: # (Goed)
: # (Goed)
: Goed
: # (Goed)

Niet onderzochte onderdelen: -Kruipruimte (deels bij opname niet toegankelijk).
-Kapconstructie (verdieping aan binnenzijde afgetimmerd).
Nader Onderzoek:

-Zie inhoudelijk rapportage, zie ook installaties.

Niet begroot:

-Binnen afwerking, Glas- & Schilderwerk (buiten).
-Aanbrengen / verbeteren gevel-, vloer-, dakisolatie.

Kosten overzicht

Kosten direct

Kosten op termijn

Onderdeel

€ Stelposten

€ Stelposten

Casco: fundering, gesloten gevel
: open gevel
: hellend dak
: plat dak (n.v.t.)
: constructie / ruwbouw
Glas- en schilderwerk:
Binnenafwerking
Installaties:
Algemeen: bijgebouwen, asbest, etc.
Houtworm / boktor

1.500,00 (voegherstel, verstevigen, erker)
650,00 (H&S) zie ook glas- & schilderwerk
.
.
.
Standaard niet begroot
Standaard niet begroot
500,00 (MV badk.) zie cv / elektra algemeen
Standaard niet begroot
250,00 (houtworm bgg / keldervloer)

Niet begroot zie ook spouwisolatie
.
1.500,00 (reinigen en impregneren pannen)
.
dakisolatie onbekend
.
zie ook vloerisolatie
Standaard niet begroot
Standaard niet begroot
Niet begroot zie cv / elektra algemeen
Standaard niet begroot

TOTAAL

2.900,00

1.500,00

Prognoses zijn (indien opgenomen) prijspeil heden inclusief btw, zie ook hoofdstuk kostenindicatie.
Kosten glas- & schilderwerk (buiten) & binnenafwerking worden standaard niet begroot.
Dit is slechts een samenvatting, voor een complete indruk het gehele rapport te lezen.
Rapportage is niet bedoeld als zijnde een compleet verbouwplan, e.e.a. is mede afhankelijk van wensen en eisen.
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TECHNISCHE STAAT WONING

Fundering

Waardering

Opmerkingen, gebreken

# (7/8)

Fundering

# (7/8)

Kruipruimte niet toegankelijk, geen inspectie mogelijk: hierbij
behorende onder delen als fundering, vloeren en leidingen zijn
geen onderdeel keuring.

opm.

Metselwerk

Kosten
direct

Enkele scheuren / verzakking zichtbaar in opgaand
metselwerk, met name ter plaatse gevelopeningen.

7

Gesloten Gevel

7

Spouwmuur: enkele lichte scheuren zichtbaar, zie voegwerk.

#
n.o.z.

Nadien geïsoleerd: exacte staat & uit-voering onbekend (wel
mosgroei t.p.v. aansluiting maaiveld).

Zie voeg& metselwerk

n.b.
Zie opm.

Voegwerk

opm.

Bij scheurvorming is voor zover mogelijk de oorzaak aangegeven.

7/8

Voldoende hard en vast: zeer plaatselijk bijwerken.

opm.

Advies scheurvorming verstevigen m.b.v. Murfor
voegwapening.

Kosten
termijn

n.b.
Zie opm.

850,00
(stelpost)

Voegwerk kan plaatselijk gerepareerd worden, hierbij bestaat kans op
kleurverschil.

Overig (raamdorpels, rollagen, erker)

7
opm.

Voldoende vast, voegwerk algemeen in redelijk goede staat,
licht verweerd.

6/7

Kosten

Grobos-Bouwadvies

Erker dakbedekking in
redelijk staat. Lood
aansluiting en
randafwerking
ontbreken, verbeteren.

Gesloten gevel

2019.000

Zie
voegwerk

650,00
(stelpost)

1.500,00

n.b.

7

Kozijnen

6/7

Open Gevel

6/7

Geen ernstige aantastingen, doch verweerd: i.c.m schilderwerk
aanpakken.

Zie ook
schilderwerk

Kozijnen kunststof
(dakkapel) ogen goed.

8/9
opm.

Houtrot is niet altijd visueel
waarneembaar, m.n. bij
geschilderde onderdelen
wanneer dit van binnenuit
komt. De expansie van
houtrot kan snel gaan.

Ramen & Deuren

8

Goed sluitend kunststof ramen.

6/7
opm.

Beglazing / incl. glaszetting

Meerdere houten ramen
en deuren lopen aan, zie
H&S.

7/8

Grotendeels isolerende beglazing, standaard uitvoering
isolatieglas + HR++ uitvoering.

4/5
opm.

Plaatselijk enkel glas,(kelder).

Zie H&S,
schilderwerk

Standaard
niet
begroot

Standaard
niet
begroot

In de isolatieglas is bij opname geen lekkage of condens geconstateerd.
Mogelijk is dat moeilijk herkenbaar (en geeft echter geen garanties).
Richtprijs HR++ isolatie-glas: € 150,00 / m2.

Hang- en sluitwerk

Schilderwerk

6/7

Algemeen redelijk goede kwaliteit en uitvoering:

opm.

Advies geheel nalopen, zie ook opmerking ramen en deuren.

6

Bijwerkbeurt, waarbij lichte openstaande naden /
beschadigingen en verwering aangepakt worden. Zie ook
aftimmeringen, overstekken, etc.

650,00
(stelpost)

Standaard
niet
begroot

Standaard
niet
begroot

Het schilderwerk dient te worden gezien als regulier onderhoud.
Buitenschilderwerk dient max. eens in de 6 jaar volledig uitgevoerd te
worden met tussen-tijds een bijwerkbeurt.

Overig

Kosten

Grobos-Bouwadvies

opm.

Ventilatieroosters functioneel, advies regelmatig reinigen.

Open gevel

650,00

2019.000
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Constructie

# (7)

Hellend Dak

# (7)

Gordingen / spant / planken beschot, lichte doorbuiging (v.z.v.
beoordeelbaar niet destructief): aan binnen zijde afgetimmerd,
waardoor geen inspectie.

opm.

Nadien geïsoleerd aan buitenzijde: bouw fysische
eigenschappen onbekend.

Niet gecontroleerd: buitenzijde dakbeschot, panlatten, tengels, etc.

Bedekking

7
opm.

Keramische pannen algemeen goed sluitend, doch licht
verweerd: advies enkele pannen reinigen en op termijn
impregneren.

1.500,00
(stelpost)

De levensduur van pannen bedraagt gemiddeld 60 jr. Bij vervanging
dient rekening te worden gehouden met reparaties aan tengels,
panlatten en mogelijk dakbeschot.

Goten & Hemelwaterafvoeren

8

7
opm.

Zinken goten in goede staat verkerend, doch licht vervuild,
advies reinigen.

Zelfwerkzaamheid

Hemelwaterafvoeren in goede staat.

Zinken goten hebben een gemiddelde levensduur van 25 jr.

Dakramen (2x) / Dakkapel

8/9

Dakkapel recent geplaatst, in goede staat verkerend.

7

Overstekken

Kosten

Grobos-Bouwadvies

7

Dakraam: goede
kwaliteit, goed
scharnierend
(kunststof).

Algemeen in goede staat verkerend, licht verweerd.

Hellend dak

Zie ook
schilderwerk

n.b.
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# (7)

Constructie / Ruwbouw

Materiaal kruipruimte / kelder

0pm.

Kruipruimte: steenachtig
Kelder: steenachtig

Materiaal vloer begane grond

0pm.

Steenachtig beton t.p.v. kelder.
Steenachtig / beton op zand, isolatie onbekend.

Materiaal vloer 1e verdieping / zolder

0pm.

Houten balklaag.

Kruipruimte

#
6
opm.

Kruipruimte niet toegankelijk c.q. niet van toepassing.
Kelder bij opname droog, lichte vocht- / condens sporen.
De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd om optrek-kend
vocht en condens a/d onderzijde van de begane grondvloer weg te
kunnen ventileren.

Vloeren

# (7)

Verdieping: voldoende stijf en sterk, v.z.v. inspectie mogelijk.

#
opm.

Begane grond: geen inspectie mogelijk, zie kruipruimte.

n.b.

De begane grondvloer wordt, indien mogelijk a/d onderzijde
geïnspecteerd

Wanden

7/8

Enkele lichte scheuren, v.z.v. beoordeelbaar niet destructief.

opm.

Afwerking niet beoordeeld.

Advies rekening te houden met onverwachte beschadigingen achter
afwerkingen en betimmeringen en met extra stuc- en pleister-werk
reparaties tijdens renovatie / herstel werk.

Trappen

7

Stevig / goed vastgezet, 2x vaste trap.
Keldertrap en vlizotrap (berging aanbouw) voldoende vast.

opm.

Kosten

Grobos-Bouwadvies

Afwerking niet beoordeeld.

Constructie / Ruwbouw
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Binnendeuren / kozijnen

Plafonds

7

Afwerking / Afbouw / Voorzieningen

7

Stompe deuren, goed sluitend, degelijk sluitwerk.

6/7
opm.

Geen zichtbare scheuren / losse delen.
Op meerdere plaatsen nader af te werken.
n.b.
Advies draadloos gekoppelde rook-melders aanbrengen.

Zie opm.

Stuc-, Tegel- en Schilderwerk

7
opm.

Stucwerk lichte oneffenheden, lichte krimpscheuren: nalopen.
Richtprijs stucwerk wanden € 25,00/ m2, plafonds € 30,00/ m2.

7
opm.

Tegelwerk algemeen goede uitvoering. Geschilderde
wandtegels in toilet. Advies voeg- & kitwerk nalopen.

7

Schilderwerk in redelijk goede staat, eventueel naar eigen
smaak en wensen nader afwerken.

n.b.
zie opm.

zelfwerkzaamheid

Voor binnen schilderwerk worden standaard geen kosten opgenomen.
Behang- / vloer- en wand afwerkingen worden standaard niet
beoordeeld.

Keukeninrichting

7/8

Degelijke uitvoering, inbouwapparatuur niet getest.

Inbouwapparatuur, indien van toepassing, wordt standaard niet getest.

Sanitair

7/8
opm.

Badkamer: ligbad / douche + wand / wastafel + meubel / toilet.

Apart toilet begane
grond.

Schoorsteenkanalen

Kosten standaard niet begroot
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Indien van toepassing:
Exacte staat ter beoordeling gespecialiseerd bedrijf.
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# (7/8)

Riolering / Afvoer

#
opm.

Installaties
Alleen zichtleidingen beoordeeld, exacte staat onbekend.
Buitenriolering & putten zijn geen onderdeel keuring.

De buiten riolering is visueel niet te inspecteren en niet beoordeeld.
Geen rekening is gehouden met kosten aanpassen uitbreiden bij
renovatie keuken / sanitair..

Waterleiding / Gasleiding

# (7/8)
# (7)

Gas: koperen- en stalen leidingen.
Water: koperen zichtleidingen, geen lekkage.
Geen rekening is gehouden met kosten aanpassen uitbreiden bij
renovatie keuken / sanitair.

Elektra

# (8)
opm.

12 groepen automaten / 3x aardlek / HS.
Groepenindeling ontbreekt.

#
opm.

Overige installatie (schakelmateriaal, bedrading, etc): exacte
staat ter beoordeling erkend installateur.

n.b.

Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de
aarding is niet doorgemeten.
Steekproefsgewijs gecontroleerd: schakelmateriaal & bedrading.
Niet bekend is of aantal groepen overeenkomt met aansluitingen.
Exacte staat en indeling ter beoordeling installateur.

Centrale verwarming & Warm water

# (7)
opm.

Intergas HR cv combi (CW5), bouwjaar 2010.
Waterdruk bij opname redelijk: 1,6 Bar (regelmatig controleren)
Zie opm.

#

Overige installatie (vloerverwarming badkamer, radiatoren,
leidingen, kranen, thermostaat, etc): exacte staat ter
beoordeling erkend installateur.

n.b.
n.b.

De technische levensduur van een CV ketel bedraagt gemiddeld 15
jaar. Geadviseerd wordt een onderhoudscontract af te sluiten c.q. te
continueren. De gehele installatie (ketel, radiatoren, leidingen, etc):
exacte staat, kwaliteit en uitvoering ter beoordeling erkend installateur.

Mechanische ventilatie

Kosten

#
opm.

Advies MV aanbrengen in badkamer.
Aansluitingen, leidingen, etc: er beoordeling installateur.

Installaties

500,00
(stelpost)

500,00

n.b.

Tijdens de inspectie worden de technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke conditie. Dit houdt in dat de installaties niet op hun
goede werking (kunnen) worden beoordeeld en niet kan worden vastgesteld of ze voldoen aan de huidig geldende eisen en voorschriften. De nutsbedrijven en/of
waarborginstallateurs kunnen u een volledig inzicht geven in de staat van de installaties en deze toetsen aan de geldende eisen.
Geen rekening is gehouden met kosten aanpassen uitbreiden bij renovatie keuken / sanitair.
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Algemeen
Houtparasiet

0pm.

Zichtbaar aangetroffen: keldertrap.
Houtvernielers zijn houtworm, boktor, zwam, schimmels e.d. Indien
sporen van bijv. hout-worm of boktor aanwezig, zijn deze niet altijd goed
te beoordelen op activiteit, wij adviseren e.e.a. te laten beoordelen door
een gespecialiseerd bedrijf. Behandeling is in de meeste gevallen
gewenst en geadviseerd.

Asbest

0pm.

Voor zover zichtbaar: niet aangetroffen.
In de rapportage zijn enkel door ons herkende asbesthoudende
materialen genoemd. Mogelijk zijn er meer asbesthoudende materialen
aanwezig dan genoemd. Indien gewenst kunt U door een
gespecialiseerd bedrijf een asbestinventarisatie laten maken.

Garage / Berging

0pm.

Standaard geen onderdeel v/d keuring.

Zonwering, Buitenverlichting

0pm.

Standaard geen onderdeel van de keuring.

250,00
(stelpost)

Standaard
niet
begroot

Standaard
niet
begroot

Zonwering behoort tot de roerende goederen en wordt niet beoordeeld.

Overig

0pm.

Kosten

Algemeen

Grobos-Bouwadvies

Luiken, bestrating, putten, buitenkranen, tuinmuren,
tuininrichting, schuttingen, hekken, etc.: zijn geen onderdeel
van de keuring.

250,00

2019.000

n.b.
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FOTO BIJLAGE

Voorgevel

Achtergevel

Grobos-Bouwadvies

2019.000
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 1 Toepasselijkheid; Deze algemene voorwaarden zullen met uitsluiting van alle andere voorwaarden voor zover niet
krachtens wet of verdrag dwingend voorgeschreven van toepassing zijn op alle overeenkomsten van welke aard ook door
opdrachtnemer met derden, opdrachtgevers, gesloten.

Artikel 2 Offertes en opdracht aanvaardingen; Alle offertes zijn vrijblijvend en elke offerte dient als een geheel te worden
beschouwd. Een overeenkomst geldt als te zijn tot stand gekomen wanneer opdrachtnemer, na ontvangst van een opdracht
bevestigd heeft deze te aanvaarden, hetgeen zowel schriftelijk als mondeling kan geschieden. Na deze opdracht aanvaarding is
opdrachtnemer gerechtigd om geheel of gedeeltelijk zijn vergoedingen te claimen, e.e.a. ter beoordeling van de opdrachtnemer,
ongeacht het feit of de opdracht, buiten de schuld van de opdrachtnemer, geheel of gedeeltelijk uitgevoerd is.

Artikel 3 Betalingen; Opdrachtnemer is gerechtigd ter zake van door hem uit te voeren opdrachten aan opdrachtgever
voorschot nota’s te doen toekomen gelijk aan een percentage van de totale overeengekomen som, naar gelang een evenredig
percentage van de werkzaamheden door opdrachtnemer is verricht, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer.
Opdrachtgever is verplicht de door hem verschuldigde betaling binnen 14 dagen na factuur datum te voldoen, bij gebreke
waarvan opdrachtgever gehouden is naast de hoofdsom daarover aan opdrachtnemer een rente te vergoeden gelijk aan het
promessedisconto van De Nederlandse Bank NV vermeerderd met 4% per jaar. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd om
administratiekosten te berekenen met een minimum bedrag van € 30,00 per herinnering, welke na rato iedere 14 dagen na de
vervaldatum gestuurd kan worden tot aan de datum dat de laatste factuur betaald blijkt.
Schuldvergelijking op welke grond dan ook met betrekking tot door opdrachtgever en opdrachtnemer verschuldigde bedragen is
uitgesloten.
Artikel 4 Aansprakelijkheid; Opdrachtnemer zal jegens opdrachtgever niet verder aansprakelijk zijn voor schade, door deze
geleden als rechtstreeks gevolg van een verwijtbare fout door de opdrachtnemer begaan of vanwege hem tewerkgestelde
personen, dan ten hoogste tot een bedrag van maximaal €.3.500,00 incl. BTW.
Eigen risico voor de opdrachtgever bedraagt € 500,00 incl. BTW.
Hierbij gaat het om een fout die een goed en zorgvuldig adviseur onder de desbetreffende omstandigheden met inachtneming
van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden. Zie ook de opmerkingen hierover
vermeld in het rapport.
Dergelijke claims dienen binnen 6 maanden na datum (vermeld in het keuringsrapport), schriftelijk ingediend te worden.
Hierna vervalt elke aansprakelijkheid.
Ingevoegde foto’s in het bouwkundig rapport zijn slechts een greep uit het gemaakte aantal. Er wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard over- of vanwege de door ons gemaakte keuze van ingevoegde foto’s.
Artikel 5 Kosten; Alle kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag
-gerechtelijk dan wel buiten gerechtelijk- zullen voor rekening komen van opdrachtgever, onverminderd het onder artikel 3
bepaalde.

Artikel 6 Geschillen; Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zal
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing zijn.
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden berecht door de Arrondissements-Rechtbank
te Zutphen, dan wel door de bevoegde Kantonrechter.

E.e.a bepaald d.d. 18-04-1996.
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