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Bouwkundige 
Vooropname 
Opdrachtgever :  Gemeente Uitgeest  

Raadhuisplein 1  
1902 CA  Castricum 
 
  

 

Object  : Prinses Beatrixlaan 36 
1911 HS  UITGEEST 

   

 
Rapportdatum : 31 januari 2022 
Opnamedatum  : 6 oktober 2021 en 24 januari 2022 

Projectnummer  : 2040KEV892970-298 

Opname expert : A.Vels – NIVRE-re 
 
Opdracht : Opname van de belendende percelen in verband met het 

project ‘herinrichting De Koog -zuid fase 1’ te Uitgeest 
   
 
 
Deze bouwkundige opname is op verzoek van Gemeente Uitgeest uitgebracht door 
KakesWaal bouwkundige opname experts. 
 
Aldus gedaan te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. 
 
Wij aanvaarden t.a.v. de inhoud van dit rapport geen verantwoordelijkheid jegens 
anderen dan onze opdrachtgever. 
 
 
 
 
KakesWaal 
bouwkundige opname experts 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) : fotoindexbladen
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Opname uitgangspunten 
Omschrijving algemene uitgangspunten/beperkingen. 
1. Algemeen 
 De waargenomen gebreken worden in het kort omschreven, onder vermelding van locatie, aard en 

eventueel de omvang en zo mogelijk of noodzakelijk ondersteund door beeldmateriaal.  
2. Omvang opname 
 Uitgangspunt is dat het volledige exterieur, alsmede alle ruimten van het interieur in de opname 

worden betrokken. Niet geïnspecteerde onderdelen/ruimten worden vermeld. 
 Desgevraagd worden ook de bij de objecten behorende garages, schuren, tuinmuren, hekken, 

stoepen e.d. geïnspecteerd. 
 Desgevraagd wordt er een hoogtemeting / deformatiemeting verricht. 
3. Beperkingen opname 
 De opname geschiedt in het algemeen zonder gebruikmaking van hulpmiddelen, zoals instrumenten, 

ladders, steigers, graafequipement en dergelijke. 
 Vlieringen, kruipruimten en/of andere ruimten die niet door middel van vaste trappen en dergelijke 

bereikbaar zijn, worden standaard niet opgenomen. 
 Ruimten die, om welke reden ook, een risico vormen voor de opname experts worden uitgesloten van 

inspectie. 
 Indien onderdelen niet toegankelijk zijn of niet geïnspecteerd kunnen worden, zal hiervan melding in 

het rapport worden gemaakt. 
 De opname beperkt zich tot de zichtbare (onder)delen van de op te nemen objecten. 
 De binnen en buiten het object aanwezige en roerende goederen die de inspectie kunnen beperken, 

waaronder; meubilair, schilderijen, vloerbedekking, stellingen, planten, begroeiing en dergelijke, 
worden tijdens de opname niet verplaatst. 

 Er is geen onderzoek gedaan naar eventuele verborgen gebreken. 
4. Vastlegging/rapportage 
 Het opnamerapport bevat bouwkundige en/of andere relevante gebreken/onvolkomenheden, die in 

een object met het blote oog waarneembaar zijn. 
 De gebreken worden omschreven en zoveel mogelijk door middel van beeldmateriaal vastgelegd.  
 Indien in een te inspecteren onderdeel/ruimte geen bouwkundige of andere relevante gebreken 

worden waargenomen, wordt volstaan met deze vermelding. 
 De eventuele afdrukken in het rapport geven een illustratie van de plaats en geen detaillering van het 

geconstateerde gebrek. De verwijzing naar de foto’s in de rapportage bevat alleen het numerieke 
gedeelte van de foto-bestandsnaam. 

 Desgevraagd kunnen wij de rapportage met bijbehorend beeldmateriaal deponeren bij een notaris. 
 De rapportage wordt tenminste 7 jaar bewaard. 
5. Bouwtechnische aspecten 
 Naden/scheuren ter plaatse van aansluitingen tussen; houtwerk onderling, hout- en steenachtige 

constructies, wanden en plafonds en dergelijke, worden als normaal voorkomende gebreken 
beschouwd en zijn daarom niet altijd specifiek vermeld. Dit geldt tevens voor gebreken die duidelijk 
ten gevolge van ouderdom en/of achterstallig onderhoud zijn ontstaan. 

 Gebreken, dan wel constructiefouten, welke zich onder/achter vloer-, wand- en/of plafondafwerkingen 
bevinden, vormen geen onderdeel van de opname. 

 Er dient rekening mee te worden gehouden dat sommige gebreken, bijvoorbeeld scheuren of 
scheurtjes in licht pleisterwerk van wanden of plafonds, niet altijd zichtbaar zijn of opvallen; één en 
ander is sterk afhankelijk van de lichtsterkte en lichtval. Hetzelfde zou zich bij sommige gebreken in 
metselwerk kunnen voordoen, bijvoorbeeld in geval er sprake is van terugliggende voegen. 

6. Verklaring typering scheuren  
 De typering geschiedt aan de hand van visuele inspectie, zonder hulpmiddelen. 
 
 Haarscheur  -  een scheur met een scheurwijdte globaal tot 0,3 mm 
 Lichte scheur - een scheur met een scheurwijdte globaal vanaf 0,3 mm – 1 mm 
 Matige scheur - een scheur met een scheurwijdte globaal vanaf 1 mm – 3 mm 
 Zware scheur - een scheur met een scheurwijdte globaal vanaf 3 mm en breder 
 Craquelé - haarscheur die zich netvormig vertakt over het stucwerk van een muurvlak of   
   plafond of in de afwerking van betonvloeren 
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Bouwkundige opname van   : Prinses Beatrixlaan 36, 1911 HS  Uitgeest 
Opnamedatum    : 6 oktober 2021 en 24 januari 2022 
Hoogtemeting verricht  : nee 
 Foto’s 
 

 Buitenopname 
 

 Voorgevel  

- Algemene overzichtsfoto’s  1-6 

   

 Rechtergevel  

- Algemene overzichtsfoto’s  7-13 

- Ruit raam lek  14-15 

   

 Achtergevel  

- Algemene overzichtsfoto’s 16-20 

- Overzichtsfoto’s garage  21-22 

   

 Bestrating/tuinaanleg   

- Overzichtsfoto’s    23-29 

   

   

   

 
 
 
 

 Binnenopname 
 

 Hal/entree  

- Wanden voorzien van behang  

- Vloer is betegeld  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Centrale hal  

- Wanden voorzien van behang  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Toilet  

- Scheurvorming tegelwerk vloer linksonder deurkozijn  1 

   

 Trapkast- kelderkast  

- Overzichtsfoto’s vloer  2-3 
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 Woonkamer  

- Wanden voorzien van behang  

- Scheurvorming plafond bij de erker  4 

- Bij de doorgang keuken scheurvorming plafond  5-7 

- Bij de doorgang keuken naadvorming wand en plafond  8-9 

   

 Keuken  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Trap richting verdieping  

- Naadvorming aansluiting bovenzijde trap  10-12 

   

 Overloop  

- Wanden voorzien van behang  

   

 Badkamer  

- Haarscheur voegwerk boven deurkozijn  13 

- Rechts van badkamermeubel scheurvorming tegelwerk wand  14-16 

   

 Slaapkamer rechtsvoor  

- Wanden voorzien van behang  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Slaapkamer rechtsachter  

- Wanden voorzien van behang  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Slaapkamer linksachter  

- Wanden voorzien van behang  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Trap richting zolder  

- Wanden voorzien van behang  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Overloop  

- Wanden voorzien van behang  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  
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 CV-ruimte  

- Beschadigingen dakbeschot  17 

   

 Zolderkamer rechterzijde  

- Voor zover zichtbaar zijn er geen noemenswaardige gebreken geconstateerd  

   

 Garage  

- Deels aan zicht onttrokken  18 

   

 Aangrenzende garage  

- Vloer deels aan zicht onttrokken door kleed 19-20 

- Aan onderzijde gevel ontbrekend voegwerk  21-23 

 
 
 
Einde opname. 



 

 

  



 

 

  



 

 

  


