
 

 

 
    

Rapport aankoopkeuring  

Anoniemstraat 25 te Demo-stad  

  

   

  

  

 

 

 

Opdrachtnummer: 2015003  

Datum keuring: 10 april 2015    

  

       



Opdrachtnummer:  2015003  

Datum keuring: 10 april 2015  

Adres: Anoniemstraat 25 te Demo-stad  

   

Inhoud  
  

Basisgegevens ................................................................................................................ 3 

Waarderingsnormen en afkortingen .................................................................................. 4 

Algemene beoordeling ..................................................................................................... 5 

Overzicht kostenraming ................................................................................................... 6 

Woningverbetering & comfort .......................................................................................... 7 

2e verdieping .................................................................................................................. 8 

1everdieping ................................................................................................................... 9 

Elektrische installatie ..................................................................................................... 12 

Verwarming/warmwaterbereiding ................................................................................... 13 

Daken en gevels ........................................................................................................... 14 

Kruipruimte .................................................................................................................. 18 

Toelichting bij het rapport .............................................................................................. 19 

 

  
    

  



Opdrachtnummer:  2015003  

Datum keuring: 10 april 2015  

Adres: Anoniemstraat 25 te Demo-stad  

   

Basisgegevens  

 

Opdrachtgever  
Naam:   mevrouw Anoniem  

Adres:  Oude adres 70   

  1234 AB ouddam  

e-mail:   

  

 

Gegevens gekeurd pand  
Adres:   Anoniemstraat 25 te Demo-stad 

Keuringsdatum:   10 april 2015  

Soort woning:   Appartement  

Bouwperiode:   Ca. 1920  

Inhoud:   <450 m3  

Bewoond:   Wel bewoond  

Weersgesteldheid:  Zonnig  

Energielabel aanwezig:  Nee/ Niet bekend  

  

 

Aanwezigheid asbest en olietank  
Het is de koper niet bekend dat er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. De koper 

verklaart dat er in de onroerende zaak geen ondergrondse tanks voor het opslaan van 

vloeistoffen aanwezig zijn.  

  

 

Bij de keuring verkregen informatie  
Is er recent verbouwd of onderhoud gepleegd aan het pand?  

In 2009 is een renovatie uitgevoerd waarbij de elektra/ CV/ keuken/ badkamer en vloer 

vervangen zijn. Pand kent funderingscode 2. Hetgeen betekent dat er ongeveer binnen 25 

jaar geringe maar acceptabele schade te verwachten is.  

Zijn er bij de verkoper gebreken bekend die normaal gebruik van de woning in de 

weg staan?  

Nee, niet bekend  

Zijn er speciale aandachtspunten van de opdrachtgever?  

Mogelijk vochtdoorslag in de schouw in de woonkamer  

  

Zijn er specifieke bijzonderheden?  

Er is sprake van een slapende VVE. Er is onlangs opdracht gegeven om het voegwerk en 

schilderwerk aan de voorgevel uit te voeren.  
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Waarderingsnormen en afkortingen  

  
1.  Uitstekende conditie  Verkeert in nieuwstaat  

2.  Goede conditie  Geen gebreken, incidentele beginnende veroudering  

3.  Redelijke conditie  Plaatselijke zichtbare veroudering, gebreken kunnen voorkomen  

4.  Matige conditie  Veroudering, functievervulling komt in gevaar  

5.  Slechte conditie  Veroudering is onomkeerbaar, functievervulling is niet meer 

gewaarborgd  

6.  Zeer slechte conditie  Technisch rijp voor sloop  

GC – Geen conditie  Niet mogelijk om een juiste conditie vast te stellen  

  

NVT:niet van toepassing  
Beoordeling van een bepaald onderdeel vindt niet plaats, omdat het niet aanwezig is.  

NTC: Niet te controleren  
Het is niet mogelijk een bepaald onderdeel te controleren. Het onderdeel is onbereikbaar 

(dak of kruipruimte) of het onderdeel is weggewerkt en kan niet zonder sloopwerk worden 

beoordeeld. In feite moet dit onderdeel dus nog (nader) worden geïnspecteerd. Het nader 

onderzoek kan uitwijzen dat het onderdeel in orde is, maar het kan ook uitwijzen dat 

ingrijpende herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn.  

SOG: Specialistisch onderzoek gewenst  
Een dergelijk onderzoek kan hoge kosten met zich meebrengen. Houdt bij een SOG-post 

altijd rekening met een PM-post.  

PM: Pro memorie  
Pro memorie betekent “ter herinnering”. Het is niet goed mogelijk om aan te geven welke 

maatregelen en/of kosten te verwachten zijn. Er wordt bij een PM-post een bedrag 

aangegeven wanneer enigszins mogelijk de te verwachte kosten -binnen ruime marges- op te 

nemen is.  

OMR: Onderdeel met risico  
Bij het onderdeel of de situatie is geen gebrek of schade zichtbaar, maar het roept bij ons 

vragen op.   
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Algemene beoordeling  

  
In onderstaand overzicht treft u een algemeen beeld aan van de gekeurde woning. Deze 

onderdelen brengen gemiddeld de meeste kosten met zich mee voor het in goede staat 

brengen en houden van de woning. Kortom het geeft u een algemene indruk van de woning. 

Op de vorige pagina staat een uitleg van de gegeven waardering.  

  

  

  1.uitstekend  2. goed  3. redelijk  4. matig  5. slecht  6. zeer 

slecht  

NVT  

Hellende daken              NVT  

Platte daken      Redelijk          

Metselwerk      Redelijk          

Voegwerk      Redelijk          

Buitenkozijnen      Redelijk          

Gevelbekleding              NVT  

Buitenschilderwerk         Matig        
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Overzicht kostenraming  

 

  

Soms is het voor ons niet mogelijk om een inschatting van de herstelwerkzaamheden van 

een gebrek te maken. Om aan te geven dat hierbij wel degelijk kosten kunnen worden 

verwacht zijn de PM-posten opgenomen. Van een aantal van deze posten kan een schatting 

van de kosten worden gemaakt, tussen ruime marges. Onderstaand overzicht geeft een 

samenvatting van de kosten inclusief de kostenramingen van de PM-posten.  Alle kosten in 

het rapport zijn inclusief BTW.  

  

Omschrijving  Direct    Op termijn  

Tweede etage  € 50,-  tot          

Eerste etage  € 225,-  tot          

Elektrische installatie    tot          

Verwarming    tot          

Dak/gevel  € 2.000,-  tot  € 3.150,-        

Algemeen              

Totaal   € 2.275,-  tot  € 3.150,-        

  

 Overzicht PM-posten waarbij geen kostenraming is gemaakt:  

 

 Daken en gevels:  

- Buitenschilderwerk  
- Lood/zink  
- Voegwerk  
- Hijsbalk   

 

Overzicht van SOG-posten waarbij geen kostenraming is gemaakt:  
  

Kruipruimte:  

- Houtrot   
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Woningverbetering & comfort  

 
  

Onder kosten voor woningverbetering en comfort wordt verstaan de kosten die geen 

betrekking hebben op gebreken die worden geconstateerd. Het zijn kosten die kunnen 

worden gemaakt voor bijvoorbeeld een verbouwing, het vervangen van een keuken of 

badkamer, of het verbeteren van de installatie.    

  

Gebouwdeel/ 

onderdeel  

Omschrijving  Kosten direct  Kosten op termijn  

        

        

        

  Totale kosten inclusief PM-posten:      

  

  



Opdrachtnummer:  2015003  

Datum keuring: 10 april 2015  

Adres: Anoniemstraat 25 te Demo-stad  

   

2e verdieping  

 
  

Onderdeel  Score  Bevindingen  Kosten 

direct  

Kosten op 

termijn  

Plafonds  +        

Dragende wanden  +  Visueel geen gebreken waargenomen      

Scheidingswanden  +        

Wandafwerking  +        

Buitenkozijnen/ Deuren/  

Ramen  
+  

Deels kunststof kozijnen/ Deels hout  
    

Binnenkozijnen/ deuren  +        

Hang & sluitwerk  +        

Beglazing  +        

Binnenschilderwerk  +        

Balkon/ plat  nvt        

Bad/doucheruimte  

  

+  

Geconstateerd:  

-  Kitvoeg toilet ontbreekt  

  

Maatregel:  

 -Kitvoeg aanbrengen  
€ 25,-    

Vloer  +        

Vloerafwerking  +        

Trap  +        

Houtrot/insecten    Niet waargenomen      

Isolatie    Isolerend dubbelglas      

Ventilatie  
  

Via MV-box/ natuurlijke ventilatie/ 

geen roosters aanwezig  
    

Brandveiligheid    Rookmelder aanwezig      

Verwarming  

 

  

  

CV  

  

Geconstateerd:  

- Beugel zit los  

  

Maatregel:  

- Aanbrengen beugel  

€ 25,-    

  Totale kosten inclusief PM-posten  € 50,-    
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1everdieping  
  

Onderdeel  Score  Bevindingen  Kosten 

direct  

Kosten op 

termijn  

Plafonds  +        

Dragende wanden  

+  

Visueel geen gebreken waargenomen  

  

Opmerking:  

Geen bijzonderheden waargenomen 

op de schouw in de woonkamer  

    

Scheidingswanden  +        

Wandafwerking  +        

Binnenkozijnen/ deuren  +  Deels kunststof kozijnen       

Hang & sluitwerk  +        

Beglazing  

  
  

+/-  

Geconstateerd:  

- Lekke beglazing ruit kozijn 

voorzijde  
  

Maatregel;  

- Vervangen van beglazing  

  

Opmerking:  

Zowel enkel als dubbelglas aanwezig  

150,-    

Buitenkozijnen/ Deuren/  

Ramen  

  

  

+/0  

Geconstateerd:  

- 2 stijlen kozijnvoorzijde vertonen 

houtaantasting door vocht  
  

Maatregel:  

- Uitvoeren houtreparatie  

  

Opmerking:  

Maakt mogelijk deel uit van de VvE.  

  

Check offerte op aanwezigheid van 

het repareren van deze aangetaste 

delen.  

    

Dit onderdeel gaat verder op volgende pagina.  
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Buitenschilderwerk  

  

0  

Geconstateerd:  

- Schilderwerk is achterstallig  

Met name betreft dit de voorgevel  

- Uitgedroogd kitwerk bij enkelglas  

  

Maatregel:  

- Uitvoeren van schilderbeurt  

  

Opmerking:  

Maakt mogelijk deel uit van de VvE.  

Achtergevel is niet direct noodzakelijk  

  

Zie blad 

“Buitengevel”  
PM  

Binnenschilderwerk  +        

Balkon/ plat  

  

  
  

  

+  

Geconstateerd:  

- Balkon loopt schuin.  Visueel geen 

gebreken waargenomen.   
  

- Baluster is bij aansluiting vloer 

licht aangetast door vocht  

- Oude lekkageplek waargenomen 
in het plafond. Gemeten, plek is 
nu droog.   

  

Maatregel:  

- Herstellen houtaantasting en 

uitvoeren schilderwerk staander  

- Herstel schilderwerk plafond  

  

Opmerking:  

Maakt mogelijk deel uit van de VvE.  

€ 150,-    

Toilet  +        

Vloer  +        

Vloerafwerking  +  Houten vloerafwerking      

Trap  +        

 

  Dit onderdeel gaat verder op volgende pagina.  
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Houtrot/insecten    Waargenomen, kozijn voorgevel      

Isolatie    Deels isolerend dubbelglas      

Ventilatie  
  

Via MV-box/ natuurlijke ventilatie/ 

geen roosters aanwezig  
    

Brandveiligheid    Rookmelders aanwezig      

Verwarming    Middels CV      

          

  Totale kosten inclusief PM-posten  € 300,-    
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Elektrische installatie  
  
De opgenomen bedragen op deze pagina hebben geen betrekking op de kosten voor het treffen van 

eventuele bouwkundige voorzieningen (bijvoorbeeld het wegbreken en vervangen van plafonds). De 
elektrische installatie wordt visueel beoordeeld. De soort bedrading wordt steekproefsgewijs 
gecontroleerd. Voor toetsing aan de voorschriften wordt geadviseerd een installateur in te schakelen. 
Het aangaan van nieuwe overeenkomsten (aansluitingen) kan voor de installateur of het nutsbedrijf 
aanleiding zijn de op dat moment geldende voorschriften of eisen toe te passen. Aanpassingen aan 
deze voorschriften kunnen (hoge) kosten met zich brengen.  

  

Onderdeel  Bevindingen  Kosten 

direct  

Kosten op 

termijn  

Groepenkast  

  
  

8 groepen      

Bedrading  Nieuwe kleurcodering      

Schakelmateriaal  Voldoende aanwezig      

Aarding van 

toestellen  

Waargenomen      

Aardlekschakelaar  2 aardlekschakelaars aanwezig  

  

Opmerking(en):  

- Er mogen maximaal 4 groepen op 1 

aardlekschakelaar.   

    

        

        

Opmerking  Gehele installatie is vernieuwd      

  Rookmelders zijn geplaatst op 

lichtnet.  

    

        

Totale kosten inclusief PM-posten      
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Verwarming/warmwaterbereiding  
  
De opgenomen bedragen op deze pagina hebben geen betrekking op de kosten voor het treffen van 

eventuele bouwkundige voorzieningen (bijvoorbeeld het wegbreken en vervangen van plafonds). 
Verwarmingsinstallaties worden visueel beoordeeld. Controle van de capaciteit en/of goede werking 
vindt niet plaats. Van belang is ook de economische veroudering: afhankelijk van het rendement van 
de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving. Voor gas- en waterleidingen 
kan een installateur een controle uitvoeren op lekkage, capaciteit, enz. Deze leidingen worden niet 
door ons beoordeeld omdat ze grotendeels aan het zicht zijn onttrokken. Het aangaan van nieuwe 

overeenkomsten (aansluitingen) kan voor de installateur of het nutsbedrijf aanleiding zijn de op dat 
moment geldende voorschriften of eisen toe te passen. Aanpassingen aan deze voorschriften kunnen 
(hoge) kosten met zich brengen.  

  

Onderdeel  Bevindingen  Kosten 

direct  

Kosten op 

termijn  

CV ketel   

  
  

Geconstateerd:  

CV combi HR uit 2009  

    

CV + leidingen  Visueel geen gebreken  

waargenomen  

  

    

Afvoeren  Geconstateerd:  

- Aanvoer hangt los  

  

Maatregel:  

- Vastzetten van de 

aanvoerleiding  

  

Zie blad 2e 

verdieping  

  

Expansievat   Aanwezig, expansievat zorgt 
ervoor dat uitzetting van water bij  
verwarming kan worden 
opgevangen.  

  

    

Riolering  Aanwezig, kunststof  

  

    

Opmerking  De druk in het CV –systeem is te 
laag. Het CV moet worden 
bijgevuld tot ca. 2 bar.  
  

    

Totale kosten inclusief PM-posten      
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Daken en gevels  
  

Het dak is tijdens de inspectie wel bereikbaar middels dakluik  

  

  

  

Score  Bevindingen  Kosten 

direct  

Kosten op 

termijn  

Schoorsteen/  

Dakdoorvoer  

  

+/0  

Geconstateerd:  

- Cement deklaag ligt los en is 

gescheurd  

- Afvoerpotten zijn deels gescheurd  
  

Maatregel:  

- Vervangen van de deklaag  

  

Opmerking:  

Maakt (mogelijk) deel uit van de VvE  

€ 100,-    

Dakbedekking  

+  

Visueel geen gebreken 
waargenomen.  
  

Opmerking:  

Bitumineuze dakbedekking, gaat ca.  

20 jaar mee.  

Maakt (mogelijk) deel uit van de VvE  

  

    

Zink/ Lood  

  
  

+/0  

Geconstateerd:  

De zinken deklijst aan de voorgevel 
zijn op diverse plekken eenvoudig 
hersteld.  
  

Maatregel:  

-  Verbeteren van de deklijst  

  PM  

Goten/regenpijpen  +        

Dit onderdeel gaat verder op volgende pagina.  
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Goot/dakbetimmering  

  

0  

Geconstateerd:  

- Boeiboord is achterstallig qua 

schilderwerk en mogelijk ook 
aangetast door vocht  

  

Maatregel:  

- Vervangen van schilderwerk 
Indien schilderwerk niet 
vervangen kan worden het gehele 
boeideel vervangen  
  

Opmerking:  

Maakt (mogelijk) deel uit van de VvE  

PM 250,- / 

350,-  
  

Buitenkozijnen/ Ramen 

/ Deuren  
+/0  

Zie blad 1e verdieping  
    

Buitenschilderwerk 

+/0 

Geconstateerd:  

Schildwerk voorgevel is verouderd  

en achterstallig  

  

Maatregel:  

-  Vervangen van schilderwerk 

voorgevel  
Opmerking:  

Houdt bij het vervangen rekening 
met het herstellen van enkele door 
vocht aangetaste delen.   
  

De achtergevel hoeft nog niet te  

worden uitgevoerd. Maakt (mogelijk) 
onderdeel uit van de VvE.  
Er is opdracht gegeven aan het 
uitvoeren van schilderwerk en 
voegwerk.   
 

 

PM € 500,-/ 

€ 800,- 
PM 

    

 
Dit onderdeel gaat verder op volgende pagina.  
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Metselwerk  

  
 

+  

Geconstateerd:  

- Kozijnen achterzijde zijn enkele 

stenen beschadigd  
  

Maatregel:  

- Herstellen voegwerk  

Zie 

onderdeel 

voegwerk  

  

Voegwerk  

  

+/0  

Geconstateerd:  

- Voegwerk is bij de lateien aan de 

achtergevel uitgespoeld  

- Raamdorpelstenen zijn 

uitgespoeld, raam voorzijde  

  

Maatregel:  

- Herstellen voegwerk lateien 
Totaal achtergevel vervangen op 
termijn  
  

Opmerking:  

Voegwerk voorgevel is niet 
meegenomen, gezien de offerte. Het 
voegwerk aan de voorgevel is ter 
plaatsen van het appartement niet 
bijzonder achterstallig. Het is 
plaatselijk en deels zanderig of 
uitgespoeld. Maakt (mogelijk) 
onderdeel uit van de VvE 

€ 400,-  PM  

Lateien  +        

Balkon  

  
  

  

+/0  

Geconstateerd:  

- Dekvloer vertoont craquelé 

vorming  

- Staalwerk is aangetast door 

corrosie  

  

Maatregel:  

- Herstellen van dekvloer inclusief 
aanwerken betonrand en 
herstellen schilderwerk balustrade  
  

Opmerking:  

Maakt (mogelijk) deel uit van de VVE  

PM € 

750,/1.500,-  
  

Dit onderdeel gaat verder op volgende pagina.  

 



Opdrachtnummer:  2015003  

Datum keuring: 10 april 2015  

Adres: Anoniemstraat 25 te Demo-stad  

   

Hijsbalk  

  

+/0  Geconstateerd:  

-  Corrosie bij de hijsbalk  

  

Opmerking:  

Houdt rekening met niet te zware last 

bij gebruik  

  PM  

          

                                           Totale kosten inclusief PM-posten  € 2.000/  

€ 3.150  
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Kruipruimte  

 
  

  

Onderdeel  Bevindingen  Kosten 

direct  

Kosten op 

termijn  

Bereikbaarheid  Niet bereikbaar      

Visuele beoordeling  Deels vanuit vloeropening  
    

Bodem  Droog      

Gasleiding  Niet waargenomen      

Riolering  Niet waargenomen      

Vloer  Houten vloerconstructie, ongeïsoleerd  
    

Houtrot/ insecten  

  
  

  

Waargenomen  

  

Maatregel:  

-  Uitvoeren van een specialistisch 

onderzoek om omvang en  

herstelplan op te laten stellen  

  

Opmerking:  

Voor zover zichtbaar strekt zich de 
aantasting tot de vloerbalk nabij de 
opening.   
  

Maakt (mogelijk) deel uit van de VvE  

  

SOG/PM    

        

Totale kosten inclusief PM-posten      
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Toelichting bij het rapport  

 
  

De keuring is verricht onder toepassing van de Algemene voorwaarden van Lexacon 

bouwconsultancy. In dit gedeelte treft u nog enige uitleg aan over de rapportage van de 

keuring. De keuring geeft inzicht in de bouwkundige staat van de woning. In dit verband 

wijzen wij u erop dat de keuring een momentopname is. Dit houdt in dat zelfs de 

weergesteldheid de keuring kan beïnvloeden. Lekkages worden na een droge periode 

bijvoorbeeld niet of minder gemakkelijk opgespoord.  

Kostenraming  
Als uitgangspunt voor de opmerkingen en kostenramingen geldt steeds het in redelijke staat 

brengen van de woning. De opmerkingen hebben in principe geen betrekking op 

verfraaiingen. Wel is bij woningverbetering & comfort een kostenraming opgegeven voor de 

eventuele persoonlijke wensen. Deze kosten zijn apart vermeld bij woningverbetering en 

comfort en zijn niet meegenomen in de kostenraming. Alle kosten zijn inclusief BTW.  

Direct en op termijn  
In het rapport is zoveel mogelijk aangegeven welke onderdelen direct en op termijn aan 

onderhoud, herstel of vervanging toe zijn. Met direct bedoelen wij: het bouwdeel is 

beschadigd. Herstel moet op korte termijn plaatsvinden om verdere schade te voorkomen. 

Op termijn bedoelen we: het bouwdeel vertoont duidelijk sporen van veroudering. Binnen 

enkele jaren is schade te verwachten en zal herstel plaats moeten vinden. We hebben de 

kosten opgenomen voor plaatselijk herstel, niet van het vervangen van het bouwdeel. Bij de 

opbouw van de kosten zijn we ervan uitgegaan dat een ondernemer alle werkzaamheden 

uitvoert. We gaan ervan uit dat een ondernemer achter elkaar door kan werken en niet 

voor iedere werkzaamheden apart moet komen. Kosten van onder andere stut- en 

sloopwerk zijn niet meegenomen in de raming.   

Visuele inspectie  
De keuring geschiedt op basis van visuele inspectie. Specialistisch onderzoek, breekwerk, 

constructieberekeningen, enzovoort zijn niet uitgevoerd. Wel is er in voorkomende gevallen 

op gewezen dat het zinnig is dit onderzoek op de berekeningen uit te laten voeren. De 

resultaten van het onderzoek en de kosten die eventueel herstel met zich meebrengen 

waren echter op het moment van de keuring niet aan te geven.   

Fundering  
Het is vrijwel niet mogelijk om met het blote oog een goed oordeel te geven over de 

fundering. Deze ligt immers geheel onder de grond. Als er symptomen zijn die erop wijzen 

dat er wel eens iets mis zou kunnen zijn met de fundering, dan vertellen we dat u.  

  


