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Algemene gegevens 

Gegevens gekeurd object 
Adres Karel Appelsteeg 10 
Keuringsdatum 03-07-2014 
Soort woning Vrijstaand woonhuis 
Bouwperiode 1951 
Bouwwijze Traditioneel metselwerk 
Inhoud 335 m³ 
Wel / Niet bewoond Wel bewoond 
Weersgesteldheid 18 graden en droog 

Opdrachtgever 
Naam W. Groenland 
Adres Mastweg 12 
Postcode en plaats 1521 KG Koog aan de Zaan 
Email Groenland.w@gmail.com 

Aanwezige tijdens keuring 
Dhr. David Wessels, DAW ingenieursburo 
Dhr. 
Dhr. 

W. Groenland 

Dhr.  

Inspecteur 
Naam ing. David Wessels 
Functie Projectleider/bouwkundig inspecteur 
Telefoon 06-14779827 
Bedrijf DAW ingenieursburo 
Soort rapport Rapportage bouwkundige keuring 

Makelaar 
Makelaar nvt 
Adres  
Postcode en plaats  
Telefoon  
 
 
Objectiviteit & onafhankelijkheid 
DAW ingenieursburo garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde 
onderzoek. DAW ingenieursburo 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 dit rapport zijn opgenomen, zijn door DAW ingenieursburo naar 
beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. DAW ingenieursburo is hoe dan ook 
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.  
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Bent u tevreden? 
Voor u ligt het bouwkundige inspectie rapport. Wij danken u voor het vertrouwen in DAW ingenieursburo. Wij 
gaan ervan uit dat dit rapport voldoet aan uw verwachtingen en dat dit een toevoeging zal zijn in uw koop of 
verkoop transactie. Mocht dit niet zo zijn, dan vernemen wij dat graag om dat wij er naar streven onszelf 
continu te verbeteren. Mocht u naar aanleiding van dit bouwkundige rapport nog vragen hebben, kunt u deze 
uiteraard nog stellen, per email: info@dawingenieursburo.nl of per telefoon op nummer 06-14779827. In 
vrijwel alle gevallen beantwoorden wij dezelfde dag nog uw vragen.  
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Inleiding 

Algemeen 
De waargenomen gebreken worden in het kort omschreven, onder vermelding van locatie, aard en eventueel 
de omvang en waar mogelijk ondersteund door foto’s. 

De Bouwkundige keuring 
Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie om inzicht te verkrijgen in de onderhoudstoestand van een 
object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen. 
Een visuele inspectie houdt in dat er geen specialistische en/of destructieve onderzoeken worden verricht. 
Dit betekent dat er geen metingen of berekeningen worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden 
verwijderd om achterliggende constructies c.q. onderdelen te kunnen beoordelen. 
De bouwkundige keuring is een momentopname en geeft de situatie weer zoals deze door de inspecteur ten 
tijde van de inspectie is aangetroffen. 
 
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, rolluiken, zonneschermen, bekledingen of andere elementen 
danwel 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. 
Dit houdt in, dat de omstandigheden van dat moment mede de inspectie kunnen beïnvloeden. Als het 
bijvoorbeeld langdurig droog is, kan een (kleine) lekkage onzichtbaar zijn. Wanneer woningen (deels) zijn 
gestoffeerd en/of afwerkingen zijn aangebracht op wanden, vloeren en plafonds is er slechts een beperkte 
inspectie mogelijk. Er wordt geen inboedel verplaatst ten behoeve van de inspectie. Toegangsluiken dienen 
op een normale manier geopend te kunnen worden, zodat een vrije toe- en doorgang mogelijk is. Indien dit 
niet het geval is, wordt het desbetreffende onderdeel niet beoordeeld. De indeling van het object en de 
netheid van de afwerkingen van de onderdelen wordt niet in de beoordeling opgenomen. 

Technische installaties 
Inspectie van elektra, gasinstallatie, aanwezige leidingen, overige installaties, fundering, riolering, asbest, 
zwam en houtworm zullen alleen visueel beoordeeld worden. Indien in dit rapport toch opmerkingen of 
aanbevelingen zijn opgenomen zullen wij u altijd doorverwijzen naar een specialist op dat onderdeel. 

Geldigheidsduur 
Dit bouwkundig rapport is een momentopname en heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. 

Bouwtechnische aspecten 
Naden/scheuren ter plaatse van aansluitingen tussen: houtwerk onderling, hout- en steenachtige 
constructies, wanden, plafonds en dergelijke, worden als normaal voorkomende gebreken beschouwd en zijn 
derhalve niet altijd specifiek vermeld. Fijne scheurvorming in gestukadoorde en/of geschilderde plafonds 
wordt wel beschreven echter niet altijd in detail op beeldmateriaal vermeld. 
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Waarderingsnormen 

++  Zeer goed  = Het onderdeel vertoont geen verouderingsverschijnselen 
+  Goed = Het onderdeel vertoont nauwelijks verouderingsverschijnselen. 
o  Redelijk = Het verouderingsproces van het onderdeel is op gang gekomen. 
-  Matig  = Het verouderingsproces van het onderdeel is duidelijk op gang gekomen. 
--  Slecht  = Het einde van de technische levensduur van het onderdeel is bereikt. 
# Niet meetbaar = Het was niet mogelijk dit onderdeel visueel te inspecteren. 
 Er kan geen beoordeling van de staat van het onderhoud worden gegeven. 
 

Craquelevorming 
Veelal haarscheurvorming die zich netvormig vertakt over het stucwerk van een muurvlak of in de afwerking 
van betonvloeren. 

fundering 
Paalfundering waarbij twee houten palen naast elkaar worden verbonden door een kesp. Daarop is langshout 
bevestigd, waarop gemetseld wordt. 

Rollaag 
Reeks van gemetselde stenen op de zijkant, bijvoorbeeld als afdekking van, of laag onder een kozijn als 
afdekking van een muur of topgevel. Een rollaag is vaak een halve steen hoog. 

Dilatatie 
Scheiding tussen twee bouwdelen om werking tussen bouwdelen op te vangen en om, met als doel, 
scheurvorming te voorkomen. 

Lateien 
Een latei is een draagconstructie die dient om de belasting boven een muuropening over te brengen op de 
muur naast de wanddoorbreking. 

Raamdorpelstenen 
Is een speciaal gevormde tegel, meestal van steenachtig materiaal die als lekdorpel onder een kozijn wordt 
geplaatst. Deze wordt schuin geplaatst om zo het water wat er op valt af te voeren naar buiten. 

Neggemaat 
Is de afstand van de voorkant van het kozijn tot de voorkant van het metselwerk. 

Borstwering 
Een borstwering is het gedeelte van een (kamer)muur dat zich tussen de vloer en de onderkant van het 
kozijn bevindt. 
 

Steunpunten 
Is de oplegging waar de balklaag op de muur ligt.  
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Algemene beoordeling 

In het volgende overzicht vindt u een algemene beoordeling van alle hoofdonderdelen die wij voor u gekeurd 
hebben. In het verleden is gebleken dat deze onderdelen de meeste kosten met zich meebrengen en daarom 
geven wij u in dit overzicht alvast een snelle blik op de staat van uw huis. Al deze onderdelen zijn verderop 
in dit rapport uitgebreider uitgewerkt. De waarderingsnorm is terug te vinden op de vorige pagina. 
 

 
Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Zeer slecht 

Algemeen   
 

   

Daken, dakkapel/ 
dakraam, schoorsteen    

 
  

Goten, hemelwater- 
afvoer en overstek   

 
   

Voorgevel    
 

  

Achtergevel   
 

   

Kozijnen en beglazing 
buiten   

 
   

Fundering   
 

   

Kruipruimte en kelder    
 

  

Constructie en 
trappen   

 
   

Wanden, plafonds en 
binnenkozijnen  

 
    

Natte ruimtes  
 

    

Afvoeren, riolering en 
waterleiding   

 
   

Verwarmingsinstallatie   
 

   

Elektrische installatie   
 

   

Ventilatie   
 

   

Bijgebouwen       
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Overzicht kosten 

Hieronder vindt u een overzicht van de geschatte directe kosten, kosten die zich op termijn kunnen voordoen 
en verbeterkosten. De genoemde prijzen zijn indicatief en dienen als eerste indruk van de mogelijke kosten 
die de gevonden gebreken met zich mee kunnen brengen. Genoemde bedragen zijn indicaties, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een exacte prijsberekening adviseren wij u een gespecificeerde 
offerte aan te vragen. 
 
Geschat kostenoverzicht Directe kosten Termijn kosten Verbeter kosten
Algemeen 100,00€             
Daken, dakkapel/ dakraam, schoorsteen 300,00€             
Goten, hemelwaterafvoer en overstek 1.250,00€          
Voorgevel 250,00€             
Achtergevel
Kozijnen en beglazing buiten 2.500,00€          
Fundering
Kruipruimte en kelder
Constructie en trappen 1.500,00€          
Wanden, plafonds en binnenkozijnen
Natte ruimtes
Afvoeren, riolering en waterleiding
Verwarmingsinstallatie 100,00€             
Elektrische installatie
Ventilatie 300,00€             
Bijgebouwen

Totaal 3.750,00€          750,00€             1.800,00€           
 
Bovenstaande kosten zijn de opgetelde sommen per onderdeel. Op de volgende pagina’s staan de kosten 
uiteen gezet per onderdeel. 
 
Toelichting kostenberekening 
De kosten hebben wij ingedeeld in drie categorieën: 
Directe kosten:   Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of 

vervolgschade. 
Termijnkosten:  Niet reguliere kosten die op termijn van 5 jaar kunnen optreden in het onderhoud van de 

woning. 
Verbeterkosten:  Kosten die samenhangen met verbeteringen die u aan een woning wilt aanbrengen. 
 
Extra kosten 
De bovengenoemde kosten zijn alleen op onderhoud- en herstel gericht.  

 
Niet geïnspecteerde ruimtes 
De fundering is niet geïnspecteerd.  
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Toelichting 

 

 

      
                            

                               Bevindingen bouwkundige keuring
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Vragen aan aanwezige 

 
 
Er is aan de verkopende partij gevraagd of er bouwkundige gebreken bekend zijn die mogelijk visueel niet 
waargenomen kunnen worden. Genoemde informatie is van aanwezige personen ter plaatse verkregen, in dit 
rapport zullen deze "gebreken" worden benoemd en omschreven in het specifieke hoofdstuk. 
 
 
Zijn er naar uw weten (niet zichtbare) bouwkundige gebreken aan de woning? 
 
Opmerkingen: Ja Nee Onbekend 

  x 
 
Zijn er lekkages bekend?  
 
Opmerkingen: 

Ja Nee Onbekend 
 x  

 
 
Is er naar uw weten asbest in de woning aanwezig? 
 
Opmerkingen: Ja Nee Onbekend 

 x  
 
Is er lekke dubbele beglazing aanwezig? 
 
Opmerkingen: Ja Nee Onbekend 

 x  
 
Zijn er gebreken aan de technische installaties? 
 
Opmerkingen: Ja Nee Onbekend 

 x  
 
Zijn er naar uw weten nog andere bijzonderheden in de woning? 
 
Opmerkingen: Ja Nee Onbekend 

 x  
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Achtergevel 

 Metsel− en voegwerk 
 Waardering: o 

 

Bevindingen: De kwaliteit van de stenen c.q. het metselwerk is 
aan de buitenzijde geïnspecteerd. De stenen verkeren in 
een voldoende en goede conditie. Het voegwerk verkeert, voor 
zover zichtbaar, in een voldoende en goede conditie. Er zijn geen 
gebreken opgemerkt. De baklaag (waterwerende laag) van de 
stenen verkeert in voldoende conditie. 
 
Toelichting: In verband met de hoogte is er geen volledig 
onderzoek aan de gevels uitgevoerd. Het geheel en/of een gedeelte 
is vanaf straatniveau geïnspecteerd.  

Kosten: Directe kosten Termijn kosten Verbeter kosten 
 € - € - € - 

 

 Zettingen/schade 
 Waardering: o 

 

Bevindingen: Er zijn op een aantal plaatsen in de gevel scheuren 
geconstateerd afkomstig van roestende bouten en gevelankers . 
 
Advies: Verwijder de roestende objecten en herstel het voegwerk. 
Gevelankers dienen na behandeling herplaatst te worden. 

 Kosten: Directe kosten Termijn kosten Verbeter kosten 
 € - € 250,- € - 

 

 Stabiliteit 
 Waardering: o 

 

Bevindingen: De gevel, zowel de voor- als achtergevel, maken 
ondanks lichte zettingscheuren een stabiele indruk; loopt nagenoeg 
vlak. Het geheel verkeert in voldoende conditie en kan als bedoelt 
functioneren. De voorgevel vertoont geen waarneembare 
scheefstand. 
 
 
 

Kosten: Directe kosten Termijn kosten Verbeter kosten 
 € - € - € - 
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Kelder en Kruipruimte 

 Kruipruimte 
 Waardering: o/- 

 

Bevindingen: Er is een luik aanwezig dat kan worden geopend. De 
gehele kruipruimte is geïnspecteerd, met uitzondering van de 
ruimte onder de schuur. 
 
Toelichting: Alle beoordelingen welke betrekking hebben op de 
kruipruimte gelden uiteraard alleen voor het zichtbare gedeelte 
vanaf luik of opening. 

 Kosten: Directe kosten Termijn kosten Verbeter kosten 
 € - € - € - 

 

 Klimaat   
 Waardering: o/- 

 

Bevindingen: De vloer is aan de onderzijde niet gecondenseerd. 
Er is geen vochtig klimaat in de kruipruimte. De onderzijde van de 
vloer moet droog zijn. De ventilatie vanuit de gevel ten behoeve 
van de kruipruimte is onvoldoende met schimmelgroei als gevolg. 
 
Advies: De kruipruimte dient voldoende te kunnen ventileren. De 
aanwezige schimmel dient behandeld/bestreden te worden. 

 Kosten: Directe kosten Termijn kosten Verbeter kosten 
 € 1250,- € - € - 

 

 Algemeen 
 Waardering: o 

 

Bevindingen: De vloerconstructie verkeert, voor zover zichtbaar, 
in een voldoende conditie. De algehele staat van de kruipruimte 
verkeert in een voldoende conditie. Er zijn geen gebreken 
waargenomen.  
 
Toelichting: De kruipruimte dient vrij gemaakt te worden van 
rommel om huisvesting van ongedierte te voorkomen.  

Kosten: Directe kosten Termijn kosten Verbeter kosten 
 € 75,- € - € - 
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Informatie bedrijf en overige diensten 

DAW ingenieursburo keurt woningen, bedrijfspanden, monumentale gebouwen en verzorgt 
omgevingsvergunning aanvragen. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit particuliere huizenbezitters 
en verenigingen van eigenaren. Maar wij werken bijvoorbeeld ook voor Architectenbureaus. DAW 
ingenieursburo is gevestigd  in het centrum van Amsterdam. Wij zijn voornamelijk actief in Amsterdam en 
omstreken. Ook gaan we natuurlijk buiten Amsterdam graag aan de slag. 
 
 

 Aanvraag omgevingsvergunningen 
Heeft u plannen om uw woning te verbouwen of wilt u duurzame ingrepen in uw huis doen maar weet u niet 
precies wat er wel en niet mag in uw woning? DAW ingenieursburo zoekt het voor u uit en biedt advies over 
hoe u het beste te werk kan gaan. Daarnaast kunnen wij u begeleiden in de vergunningsaanvraag. Wij 
kunnen voor u de bouwkundige tekeningen en de constructie berekening verzorgen. 
 

 Bouwkundige tekeningen 
Voor bouwkundige toepassingen, vergunningsaanvraag, constructies en gebouwen. 
 
Bestaande situatie/nieuwe situatie; 
Ontwerptekeningen; 
Detailtekeningen; 
Bestektekeningen; 
Splitsingstekeningen; 
Constructietekeningen. 
 

 Bouwkundige adviezen 
U wilt graag meer ruimte in uw woning door een aanbouw te plaatsen of u wilt de keuken bij de woonkamer 
betrekken. Weet u niet zeker of de muur die u wilt doorbreken dragend is? Wij bekijken de situatie en geven 
aan of de muur dragend is of niet. De berekeningen en tekeningen welke wij aanleveren zijn bedoeld voor u 
zelf, uw vergunningaanvraag en voor de aannemer. Wij hebben een zeer ruime ervaring in bestaande bouw. 
Indien de gemeente op en of aanmerkingen heeft op ons werk, dan wordt dit kosteloos rechtgezet. 
 
Voor meer informatie en overige diensten verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.dawingenieursburo.nl 
 


