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RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING NHG

Prinses Beatrixlaan 36

1911 HS  Uitgeest

Projectnr: 22-24_AA-04
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Administratieve gegevens

Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie

Naam           dhr John van den Acker Bedrijf                   ikoo bouw- & CADadvies

Adres                   Korte Water 58

Adres            Anne van Renesseplein 42 Postcode en plaats       1069 GN  Amsterdam

Telefoon                   020-4973303 / 06-26174498

Postcode en plaats      1911 KN  Uitgeest Ingeschreven als     Bouwkundig adviesbureau

KvK nr.                   64293246 - btw NL855603069801

Telefoon 06-23861618 Woninginspecteur Aad Hoekstra

Woning Verantwoording

Adres           Prinses Beatrixlaan 36 Datum  inspectie 24-01-2022 ± 15:00

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend

1911 HS  Uitgeest

Woningtype           2 onder 1 kap

Bouwjaar (indicatie)           ± 1968

2022-02-26

Kostenraming totale inspectie (verzamelstaat)

Directe kosten  (0-1 jr) Termijn kosten (1-5 jr) Totaal kosten

Algemene bouwdelen  € 320,00  € -  € 320,00 

Bouwlagen  € 480,00  € 3.856,00  € 4.336,00 

Totaal woning   € 800,00  € 3.856,00  € 4.656,00 

Plan selecteren  € - 

Opmerkingen Inspecteur

De kostenindicaties worden afzonderlijk vermeld, direct en/of op termijn noodzakelijk, alsmede mogelijke verbeteringen. De kostenindicaties zijn gebaseerd op aannnemersprijzen en Inclusief BTW.
De overweging is, indien mogelijk, om eerst tot herstel over te gaan alvorens te kiezen voor vervanging/vernieuwing.
Bij de prijsstelling wordt gerekend voor aaneengesloten (ver) bouwactiviteiten voor de aannemer. De kosten van stut-, sloop- en steigerwerk wordt niet opgenomen.

- Tijdens de inspectie was aanwezig: dhr John van den Acker.
- Tijdens de inspectie was de weersgesteldheid: Bewolkt geen neerslag.
- Opp woning ±122m2 = ±395m3

- Kosten voor de verbeteringen kunnen nog niet worden vastgesteld. Het heeft de voorkeur die vast te stellen in samenspraak met de eigenaars van de woning. Met hen
kunnen ook plannen voor werkzaamheden op termijn worden opgesteld die zullen hun invloed op de te schatten kosten hebben

Kwaliteit
De woningkeuring mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde bouwkundig inspecteurs.
Aansprakelijkheid
Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport Woningkeuring zijn de algemene voorwaarden van ikoo bouw- & CADadvies (hierna noemen ikoo) van toepassing.
Toepassingsgebied
De woningkeuring is een onafhankelijke, feitelijke vaststelling van de bouwkundige staat van een woning of appartement uitsluitend op basis van een visuele inspectie,
waarbij rekening gehouden wordt met het woongebruik van de woning. Dat betekent dat de Woningkeuring zich niet uitspreekt over:
-   Verborgen of onzichtbare tekortkomingen: dat zijn mechanische, constructieve of organische beschadigingen aan de woning die aandacht verdienen.
-   Verborgen of onzichtbare gebreken: mechanische, constructieve of organische schade aan de woning die van dien aard is dat die niet meer geschikt is 
     voor normaal gebruik en waaraan dus veel aandacht moet worden besteed.
-   De aanwezige installaties, kranen en spoelinrichtingen worden steekproefsgewijs getest en er wordt onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser
     en  dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere objecten of indien de woninginspecteur hier aanleiding
     toeziet het nutsbedrijf en/of een waarborginstallateur voor de gas- en elektrische installatie een veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren.

Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies
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BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN

CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING ACTIE K.V. (%) DIRECT TERMIJN 

A.0 Fundering Indruk: Goed Geen € 0,00

Inspectie beperkt Straatbeeld: Goed

A.1 Kruipruimte Geen € 0,00

Inspectie beperkt

A.1 Riolering / Waterleiding Materiaal: Overwegend pvc en koper Geen € 0,00

Inspectie beperkt Stankoverlast: Niet aanwezig

A.2 Portiek / Galerij Nvt Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

A.3 Dakconstructie - schuin Geen € 0,00

Inspectie beperkt

A.3 Dakconstructie - plat Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

A.3 Schoorstenen / dakdoorvoeren Geen € 0,00

Inspectie beperkt

2022 t/m 2027 Daken periodiek controleren incl doorvoeren.

Subtotaal Algemene bouwdelen € 0,00 € 0,00

-De funderingen vertonen voor zover zichtbaar, geen bijzonderheden. In de zichtbare
gevels zijn geen indicaties voor zettingen (scheurvorming) aangetroffen. Het is niet
aannemelijk dat een kleine beschadiging zou worden veroorzaakt door
funderingsproblemen. Voor eventueel cosmetisch herstel metselwerk, zie B.1.2.

De kruipruimte onder de begane grondvloer vloer is slechts ten dele bereikbaar,
derhalve slechts ten dele geïnspecteerd.
Kruipruimte onder de begane grond vloer in de woonkamer is (door aanwezige
vloerbedekkeingen of het ontbreken van kruipluiken) niet toegankelijk en derhalve niet
geïnspecteerd.
Kruipruimte onder de begane grond vloer vertoont in de omgeving van het aanwezige
kruipluik geen bijzonderheden.

Voor zover zichtbaar vertonen riolering en waterleiding, behalve wat oxidatie geen
gebreken.

2022 t/m 2027: De Leidingen, kranen en afsluiters periodiek inspecteren incl
binnenwerk op gebreken (geen kosten opgenomen)

Dakbeschot: Hout, gg-delen deels geïsoleerd, in de omgeving van de overloopop
enkele plaatsen afgewerkt met plaatmateriaal en/of vezeldoek. In de plaat en het doek
zijn mogelijk asbest vezels verwerkt
Dakconstructie: Houten balklaag, gordingen.
De hellende dakconstructie is door de aanwezige aftimmeringen niet geheel zichtbaar,
waardoor slechts een deel kon worden geïnspecteerd. Geïnspecteerd op stabiliteit.
Het geïnspecteerde deel vertoont geen bijzonderheden.

2022 t/m 2027 daken periodiek controleren incl doorvoeren.

Dakbeschot: Hout Vermoedelijk gg-delen

Dakconstructie: Vermoedelijk houten balklaag Platdakconstructie is door de aanwezige
aftimmeringen zeer beperkt zichtbaar, waardoor slechts een klein deel kon worden
geïnspecteerd. Geïnspecteerd op stabiliteit. Het geïnspecteerde deel van de
dakconstructie vertoont geen bijzonderheden. Het plafond, direct tegen de balklaag
geschroefd is plaatmateriaal waarin mogelijk asbest vezels zijn verwerkt
Lekkagekenmerken: Geen De dakconstructies zijn geïnspecteerd op stabiliteit. De
geïnspecteerde delen vertonen geen bijzonderheden.

2022 t/m 2027 daken periodiek controleren incl doorvoeren.

De buitendakse rookgasafvoer- en ventilatiekanalen zijn zonder extra hulpmiddelen
(hoogwerker) niet bereikbaar en zijn derhalve op het oog geïnspecteerd. Voor zover
zichtbaar geen gebreken geconstateerd.

Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies
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BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

KEURINGSRESULTATEN ALGEMENE BOUWDELEN

CODE ELEMENT LOCATIE EN OMSCHRIJVING ACTIE K.V. (%) DIRECT TERMIJN 

A.3 Rookgasafvoer Geen € 0,00

Inspectie beperkt

A.3 Goten Geen

Inspectie beperkt

A.3 Hemelwaterafvoeren Geen € 0,00

Inspectie beperkt € 0,00

€ 0,00

A.3.1 Dakbedekking - hellend Keramische pannen Geen € 0,00

Inspectie beperkt

A.3.1 Dakbedekking - plat H/V € 320,00

Inspectie beperkt

A.3.1 Loodaansluitingen Geen € 0,00

Inspectie beperkt

A.3.2 Schoorstenen - buiten € 0,00

Inspectie beperkt

A.4 Brandveiligheid Materiaal: Divers Voor apparatuur zie A.3 Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt Geen bijzonderheden. Voor apparatuur zie A.3

A.5 Ongedierte / zwam Er is geen indicatie voor aanwezigheid van ongedierte/zwam aangetroffen. Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

A.6 Elektrische installatie Bedrading: koper + pvc isolatie en leidingen. Waardering: Redelijk tot goed. Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt Aantal groepen: 7

Aarding: Aanwezig, doch de kwaliteit kon niet worden vastgesteld.

A.6 CV-installatie Geen € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing

A.6 Gasvoorziening Aarding: Aanwezig, doch de kwaliteit kon niet worden vastgesteld. Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt Ventilatie: Aanwezig en voldoende.

Subtotaal Algemene bouwdelen € 320,00 € 0,00

Warmtevoorzieningen middels cv, cv-ketel HR107. Nefit HR107. Bouwjaar 2010 en
laatst gekeurd 21-06-2019.

2022 t/m 2027  ventilatie en rookgas afvoeren periodiek controleren incl doorvoeren.
Voor zover zij nog in gebruik zijn.
Het is van groot belang gasapparatuur jaarlijks te laten keuren en onderhouden door
een erkend en ter zake kundig installatiebedrijf.

De goten zijn schoon.
2022 t/m 2027  De goten ieder jaar schoonmaken en daarbij in het bijzonder letten op
het niet verstopt raken van de hemelwaterafvoeren (geen kosten opgenomen).

De hwa vertonen geen bijzonderheden en functioneren naar behoren.
2022 t/m 2027  De goten ieder jaar schoonmaken en daarbij in het bijzonder letten op
het niet verstopt raken van de hemelwaterafvoeren (geen kosten opgenomen).

De dakbedekking op het hellende dak zijn zonder extra hulpmiddelen (hoogwerker)
niet bereikbaar en derhalve slechts op het oog geïnspecteerd. De keramische pannen
vertonen, voor zover zichtbaar, geen bijzonderheden.
In het verleden heeft op zolder een lekkage plaatsgevonden. Ten tijde van de inspectie
was de houten constructie droog.
2022 t/m 2027  De keramische regelmatig inspecteren op opgewaaide en/of gebroken
en/of uitgezakte pannen, e.d. (vooral na hevige stormen). Geen kosten opgenomen.

Materiaal:
Garage: Bitumineus en grind ballast.
Balkon: bitumineus met ballasttegels van een lichte betonsoort
Deballastlaag op de garage vertoont wat vervuiling. De aard en de omvang van de
schade is van dien aard dat direct herstel niet noodzakelijk is.
Het balkon is ernstig vervuild en dient te worden gereinigd. Advies is het toepassen
van ander materiaal voor de ballast.
2022 t/m 2027 De platte daken regelmatig inspecteren op onregelmatigheden,
vervuiling, e.d. Geen kosten opgenomen.

Boven en onder kozijnen zie B.2.1 Kozijnen / ramen / deuren, langs opgaand
metselwerk en doorvoeren. Op enkele plaartsen vertoont het lood wat veroudering. Er
zijn echter geen gebreken en/of lekkages geconstateerd.
Overige loodaansluitingen geen bijzonderheden.

2022 t/m 2027 Lood en aansluitingen periodiek controleren op onrechtmatigheden.
Geen kosten opgenomen.

De buitendakse schoorsteen, rookgasafvoer en ventilatiekanalen zijn zonder extra
hulpmiddelen (hoogwerker) niet bereikbaar en derhalve slechts op het oog
geïnspecteerd. Enkele zijn niet meer in gebruik. Het metselwerk verkeert in redelijke
staat en het voegwerk vertoont wat slijtage oa door weersomstandigheden. De aard en
de omvang van de schade is echter van dien aard dat direct herstel niet noodzakelijk
is.
2022 t/m 2027 De rookgasafvoer- en ventilatiekanalen regelmatig inspecteren op
bijzonderheden (geen kosten opgenomen). De schoorstenen regelmatig inspecteren
op bijzonderheden (geen kosten opgenomen).

Warmtevoorzieningen middels cv met cv-ketel. Zie A.3
Service: Laatst gekeurd: Onbekend

Het is van groot belang gasapparatuur jaarlijks te laten keuren en onderhouden door
een erkend installatiebedrijf.

Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies
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BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN

CODE ELEMENT  LOCATIE EN OMSCHRIJVING ACTIE K.V. (%) DIRECT TERMIJN 

A.6 Diversen Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

B.1.1 Betonwerk gevels Toepassing: Geen € 0,00

Niet aanwezig Situering: nvt

B.1.2 Metselwerk / gevels Scheurvorming: Geen bijzonderheden geconstateerd Geen

Inspectie beperkt Vochtproblematiek: Geen gebreken geconstateerd.

Scheefstand: Geen gebreken geconstateerd.

B.1.3 Metalen constructiedelen Ankers: Geen bijzonderheden. € 0,00

Inspectie beperkt Stalen liggers en kolommen: Geen bijzonderheden.

B.2.1 Kozijnen / ramen / deuren H € 480,00 € 0,00

inspectie geheel

B.2.1 Dakramen / Lichtkoepels Wind- en waterdicht: Geen bijzonderheden Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt Hang- & sluitwerk: Geen bijzonderheden

B.2.2 Dakkapellen Achterzijde woning, geen bijzonderheden. Geen € 0,00

Inspectie beperkt

B.2.1 Beglazing - buiten € 0,00

Inspectie geheel.

B.2.2 Schilderwerk buiten Geen

Inspectie beperkt € 2571,00

€ 1285,00

Subtotaal Bouwlagen € 480,00 € 3856,00

Hoewel de inspecteur zelf geen asbest in de woning heeft waargenomen doch
materialen heeft gesignaleerd waar in mogelijk asbestvezels zijn verwerkt is het,
gezien de leeftijd van de woning, niet uitgesloten dat op enkele andere plaatsen, zoals
rook- en ventilatiekanalen, materialen met asbest vezels zijn verwerkt.
Verwijdering van eventueel aanwezige asbesthoudende materialen is, indien deze niet
aan mechanische beschadigingen worden blootgesteld, niet direct noodzakelijk. Men
dient wel rekening te houden met hoge kosten indien deze materialen op een later
tijdstip alsnog moeten worden verwijderd.

De gevels vertonen enkele kleine beschadigingen, de aard en de omvang van de
schade is echter van dien aard dat direct herstel niet noodzakelijk is.

Materiaal: Hout. Op zolder aluminium in een stelkozijn. Waardering: Redelijk tot goed.
Enkele ramen vertonen beginnend houtrot in de verbindingen De aard en de omvamg
van deze schade is echter van dien aard dat direct herstel niet noodzakelijk is. De
schade kan tijdens de volgende schilderbeurt worden hersteld.
De aluminium kozijnen zijn verouderd maar vertonfn geen gebreken.
Beide stijlen in het voordeurkozijn vertonen houtrot en dienen te worden hersteld.

2022 t/m 2027 De kozijnen, ramen en deuren en het hang- en sluitwerk regelmatig
inspecteren op gebreken (geen kosten opgenomen).

Type beglazing: Dubbele beglazing. Geen gebreken geconstateerd. Wel zijn alle ruiten
verouderd en verdient het de aanbeveling deze op termijn te vervangen ivm de betere
isolatiewaarden.

Het schilderwerk is in redelijke staat.

Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken.
2023: Het schilderwerk van alle houten onderdelen dient plaatselijk te worden hersteld.
(liggende delen). Eventueel houtrot herstellen. Bij plaatselijk beschadigd schilderwerk
losse verflagen verwijderen, houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en
aflakken.
Voor klein herstel kozijnen zijn extra kosten opgenomen.
2027 Bij plaatselijk beschadigd schilderwerk losse verflagen verwijderen, houtwerk
schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken.

Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies
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BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

KEURINGSRESULTATEN BOUWLAGEN

CODE ELEMENT  LOCATIE EN OMSCHRIJVING ACTIE K.V. (%) DIRECT TERMIJN 

B.3 Begane grondvloer Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

B.3 Verdiepingsvloeren Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

B.3 Zoldervloer - vliering Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

B.4 Sanitair Primaire functievervulling: Aanwezig, geen bijzonderheden.. Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie geheel Aarding: Aanwezig, alleen leidingwerk, doch de kwaliteit kon niet worden vastgesteld.

B.5 Ventilatie / Vocht Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

B.6 Trappen Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie beperkt

B.6 Binnenwanden Geen bijzonderheden Geen € 0,00

Inspectie beperkt

B.6 Binnenkozijnen Materiaal: Hout. Geen bijzonderheden. Geen € 0,00 € 0,00

Inspectie geheel

B.6 Hang- & sluitwerk Geen bijzonderheden Geen € 0,00

Inspectie geheel

B.6 Diversen Geen € 0,00

Inspectie beperkt

Subtotaal Bouwlagen € 0,00 € 0,00

Materiaal: Steenachtig materiaal beton, kanaalplaten gang en keuken,overig hout geen
bijzonderheden (beoordeeld op stabiliteit).

Materiaal: Houten balklaag, geen bijzonderheden (beoordeeld op stabiliteit).
Houten vloeren zijn door aanwezige plafonds en vloerbedekkingen niet zichtbaar doch
vertonen, voor zover zichtbaar, geen bijzonderheden. (Beoordeeld op stabiliteit.)

Materiaal: Houten balklaag, geen bijzonderheden (beoordeeld op stabiliteit).
Houten vloeren zijn door aanwezige plafonds en vloerbedekkingen niet zichtbaar doch
vertonen, voor zover zichtbaar, geen bijzonderheden. (Beoordeeld op stabiliteit.)

Type: Natuurlijke en mechanische ventilatie gemengd.

Geen bijzonderheden.

Type: Vaste houten trap begane grond - 1e verdieping en 1e verdieping - zolder.
Waardering: Aanwezig.

Geen bijzonderheden

Actie : S = Slopen; H = Herstellen; V = Vervangen; N = Nieuw aanbrengen; O = Overig (actie en / of toelichting); A = Advies
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BIJLAGE: KWALITEITSVERBETERING

Plan selecteren

kosten voor woningverbetering, renovatie, c.q. verbouw(-uitbreiding) Totaal kosten **

Algemene bouwdelen

plannen opstellen, voorbereiding, begeleiding.

 € - 

Kelder: Niet aanwezig

 € - 

Begane grond

Dubbele beglazing. Een deel van de dubbele beglazing is aan het eind van de economische levensduur. Vervangen door hoogwaardig

Gevel- & dakisolatie  € - 

Verdieping(en) 

Dubbele beglazing

Gevel- & dakisolatie

 € - 

Zolderverdieping 

Gevel- & dakisolatie

 € - 

Gebouwgebonden installaties

 € - 

Totaal verbeterplan/onderhoudsplan woning   € - 

Isolatie entree. Veel gerief kan worden teruggewonnen wanneer de tochtdeur wordt herplaatst en de buitendeur wordt voorzien van
hoogwaardige dubbele beglazing. De gevel kan aan de binnenzijde worden geïsoleerd met hoogwaardig materiaal dat door de gelaagde
opbouw minder dan 20mm dikte nodig heeft. Nodig ivm de geringe ruimte bij de trap.

** Kosten zijn alleen van toepassing indien de werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden met de werkzaamheden die direct uitgevoerd dienen te worden. Indien er na de directe
werkzaamheden gestart wordt met het verbeterplan, is dat een kostenverhogende factor.
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BIJLAGE: SCHOUWRAPPORTAGE

B.1.2 Metselwerk/gevels A.3.1 Dakbedekking - plat A.3.2 Schoorstenen - buiten

- - -

B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren A.3 Dakconstructie - schuin A.3.1 Dakbedekking - schuin

- - Dakkapel

B.2.1 Kozijnen/ramen/deuren B.3 Verdiepingsvloeren A.4 Brandveiligheid
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BIJLAGE: SCHOUWRAPPORTAGE
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PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN

CODE EISEN / AANBEVELINGEN  BOUWBESLUIT 

A.0 FUNDERING § 2.1.2 + § 2.2.2 

A.1 KRUIPRUIMTE § 3.17.2 

A.2 PORTIEK/GALERIJ 

A.3 DAK § 3.6.2 

A.3.1 DAKBEDEKKING § 3.6.2 

A.3.2 SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS § 3.10.2 + 3.11.2 /  

§ 3.6.2 

A.4 BRANDVEILIGHEID 

Tempex verwijderen 

A.5 ONGEDIERTE/ZWAM 

Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een deskundige opgemaakt rapport.

Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak worden onderzocht. Voorzieningen moeten
overeenkomstig het rapport van de deskundige worden uitgevoerd. 

Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste twee muisdichte ventilatieopeningen ten behoeve van
kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere gevelbreedten minimaal drie. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie
mogelijk zijn (let op puinstort). 

Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en pleisterwerk uithakken en herstellen
overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen
constructiedelen inspecteren op roest. Zo nodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken en kolommen
herstellen of vervangen. Uitgesleten of beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten.
Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en borstweringen herstellen of vervangen.

Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen, dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door
herstel of vervanging van onderdelen. 
Bij een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen opheffen door herstel of vervanging van
onderdelen. 

Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of leien en vorsten herleggen. Opgewaaide
en losgeraakte shingels opnieuw bevestigen of de bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig
herstellen of vervangen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking opheffen (bedekking zo nodig
geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels) aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerking opheffen. 

Gebreken aan het metsel-, voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen
inclusief de potten. De afwaterende afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan het
loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen. 
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PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBEVELINGEN (vervolg)

CODE EISEN / AANBEVELINGEN  BOUWBESLUIT 

B.1.1 BETONWERK GEVELS § 2.1.2 + § 2.2.2         

Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen. 

B.1.2 METSELWERK/GEVELS § 3.6.2 

B.1.2.1 Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen. 

B.1.2.2 

B.1.2.3 § 3.6.2 

B.1.3 Dragende constructiedelen § 2.1.2 + § 2.2.2 

B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN § 3.6.2 

Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende of klemmende ramen of deuren.

§ 3.6.2 

B.2.2 SCHILDERWERK BUITEN § 3.6.2 

B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN § 2.1.2 + § 2.2.2 

B.4 SANITAIR 

Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen worden voor het alsnog aanbrengen ervan. 

B.5 VENTILATIE/VOCHT § 3.10.2 + § 3.11.2 

Bij inpandige keukens, badkamers en wc’s dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn. 

Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk.
Beschadigde en gescheurde stenen vervangen. 

Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel vervangen overeenkomstig bestaande toestand
(eventueel in samenhang met herziening draagconstructie). 

In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest (indicator is scheurvorming en/of het
uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken
herstellen of vervangen. 

Dakramen/dakkapellen wind- en waterdicht maken. Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en
sluitbaar maken van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen. Waterslagen en onderdorpels zonodig
vervangen. 

Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk schuren, stoppen, tweemaal gronden en
aflakken. 
Bij bestaand staal het staal na ontroesting en reiniging tweemaal gronden eenmaal met corrosiewerende verf- en aflakken.
Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de
bestaande situatie. Van onverzinkt staal walshuid/roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. 
Bij verzinkt staal eventuele beschadigingen bijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het
binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook binnenschilderwerk opnemen). 
Kapot glas vervangen. 

Door houtrot en/of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) vervangen. Indien nodig balken of
onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook bij A.5). 
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NATIONALE HYPOTHEEKGARANTIE PER 1 JULI 2015

Nationale Hypotheek Garantie is voor een lening ten behoeve van het verkrijgen in, of het vergroten van de eigendom van een woning en voor een lening in verband met
kwaliteitsverbetering van een woning die de geldnemer (s) in eigendom toebehoort en voor een aanvullende borgtocht in het kader van de Woonlastenfaciliteit (WLF).

Grensbedragen
-    De kostengrens voor woningen bedraagt € 245.000,00 vanaf 1juli 2015
-    De kostengrens voor kwaliteitsverbetering (Norm 10) bedraagt € 245.000,00

Bouwkundig rapport aankoop
Bij aankoop van een woning dient een bouwkundig rapport te worden opgemaakt indien uit het taxatierapport blijkt dat:
-    De kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10 % van de onderhandse 
     verkoopwaarde vrij van huur en gebruik of nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient. 

Verdere bepalingen
-    De kosten van direct noodzakelijk herstel dienen – ook indien de werkzaamheden in eigen beheer plaats zullen vinden – te worden bepaald op
     basis van uitvoering door derden. Het bouwkundig rapport mag op ‘t moment van offreren van de lening niet ouder zijn dan 12 maanden.

Aankoop bestaande woning
De bouwkundige kosten van het verkrijgen in eigendom bestaan uit:
-    De kosten van de kwaliteitsverbetering, welke dienen te blijken uit het taxatierapport of bouwkundig rapport of een door de aanvrager te 
     overleggen specificatie. Indien sprake is van kwaliteitsverbetering (verbeterplan) en het bedrag is hoger dan € 2.500,00 geldt een depotverplichting
-    Indien sprake is van een verplichting tot overleggen van een bouwkundig rapport, maken de daarin vermelde kosten van direct noodzakelijk 
     herstel van achterstallig onderhoud deel uit van de kosten van het verkrijgen in eigendom en is de aanvrager verplicht de werkzaamheden uit te
     (laten) voeren.

Energiebesparende voorzieningen
De kosten van het treffen van energiebesparende voorzieningen dienen te blijken uit de specificatie van installatiebedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Onder
energiebesparende voorzieningen worden verstaan: een HR ketel, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR ++ beglazing, een waterpomp, een zonneboiler en/of
zonnecellen.

Kwaliteitsverbetering
Onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan het treffen van bouwkundige voorzieningen aan de woning in verband met (achterstallig) onderhoud en/of verbetering. De
kosten dienen te blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een specificatie.

Doelstelling
Doel van de Woningkeuring is een eenmalige uitspraak te doen over de kwaliteit van een woning in verhouding tot het woongebruik. Dat betekent dat een kwaliteitsanalyse
wordt gemaakt van de staat van het onderhoud, de bruikbaarheid van de woning, de toegankelijkheid en de veiligheid van de constructie. De woningkeuring is een
momentopname, die onder andere daardoor ook beperkingen kent. Dat houdt het volgende in:
-   De kwaliteit van de woning wordt beoordeeld in relatie tot het bouwjaar, de bouwwijze en de standaard levensduurverwachting van de toegepaste 
    materialen.
-   Het speelt bij de beoordeling geen rol of een huis er mooi uitziet, netjes is ingedeeld, ingericht of afgewerkt. 
-   Tijdens de woninginspectie worden geen metingen verricht noch berekeningen gemaakt. Wel wordt waar nodig gewezen op risico’s en nader uit te voeren 
    specialistische onderzoeken. 
-   Milieuaspecten worden, indien visueel herkenbaar c.q. waarneembaar geregistreerd en als er hieromtrent aanwijzingen zijn wordt daarvan melding 
    gemaakt. Een meer gespecialiseerd nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen. 

Inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen
Woninginspectie moet voldoen aan inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. De totale inspectie duurt ongeveer één tot maximaal twee uur; de inspectie is dus beperkt tot
wat je in die tijd kunt inspecteren. Schuine en platte daken worden geïnspecteerd met een ladder waarmee een hoogte van 5,4 m kan worden bereikt. Voor kruipruimten
geldt een minimale hoogte van 0,4 m zonder dat er belemmerende factoren zijn. Als er water staat in de kruipruimte of als die erg vochtig is, beperkt de inspectie zich tot de
directe omgeving van het toegangsluik. Ter ondersteuning van de inspectie zijn ook andere hulpmiddelen binnen handbereik. 

Herstelkosten (kostenraming)
Kunnen betrekking hebben op:
-    Direct noodzakelijk: herstel van gebreken.
-    Kosten op termijn: toekomstig onderhoud (keuze 5,10 of 15 jaar), onderhoudsplan toevoegen.
-    Kosten voor (woning) verbetering (renovatie/uitbreiding), verbeterplan dan wel offerte toevoegen.
Onder ‘herstelkosten’ wordt verstaan een kostenraming met ruime marges van onderhoud-, herstel- of vervangingswerkzaamheden die “directe” of “op termijn” moeten
worden uitgevoerd. De kosten hangen sterk samen met welke bouwondernemer, onderaannemer of installateur de werkzaamheden uitvoert. Vooral bij oudere woningen
kunnen de kosten soms uiteindelijk hoger uitpakken dan in de raming was opgenomen. 
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