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Dorpsstraat 26
9832 PF Voorbeeld

GEGEVENS AANVRAGER GEGEVENS KEURINGSINSTANTIE

Naam : A. de Wit Bedrijf : Arjan de Wit Bouwadviseurs BV

Adres : Ripperdalaan 1 Adres : Rijksstraatweg 276

Postcode / plaats : 9321 AH Peize Postcode / plaats : 9752 CL Haren GN

Telefoon : 06-55555555 Telefoon : (050) 3 118 118

GEGEVENS TUSSENPERSOON Naam inspecteur : ing. A. de Wit

Naam : Niet van toepassing KvK nummer : 02070642 (Groningen)
Adres : 0
Postcode + plaats : 0 Ingeschreven als : bouwkundig adviesburo

GEGEVENS GEÏNSPECTEERDE PAND VERANTWOORDING

Adres : Dorpsstraat 26 Datum keuring :
Postcode / Plaats : 9832 PF Voorbeeld Rapportnummer : RA-12/195
Woningtype : herenhuis Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Bouwjaar(indicatie) : 1900
Ver. van Eigenaren : NVT 
Aandeel in VvE : NVT 
Activiteit VvE : NVT 
Weersgesteldheid : half bewolkt ing. A. de Wit

Wij kunnen u begeleiden en/of adviseren bij de herstelkosten of een eventuele verbouwing. Informeer vrijblijvend (050-3 118 

KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE Op termijn nood- Totale kosten

zakelijke kosten zakelijke kosten incl. BTW

Keuringsresultaat : ALGEMENE BOUWDELEN 1+2 € 2.450,00 € 3.150,00

Keuringsresultaat : BEGANE GROND € 150,00 € 1.600,00

Keuringsresultaat : VERDIEPING(EN) € 0,00 € 750,00

TOTAAL WONING € 2.600,00 € 5.500,00

Verbeteringsplan op basis van bijgevoegde specificatie: € 0,00

Verkorte samenvatting / toelichting op het geheel:

U dient ten alle tijde rekening te houden met regulier onderhoud. De badkamer op de verdieping moet nog grotendeels afgemonteerd worden.

Specialistisch onderzoek nodig naar de volgende onderdelen:

Volgende waarderingen worden gegeven: Samenvatting van algehele indruk pand

G = Goed; geen gebreken geconstateerd V =Bouwkundige staat uitwendig

V = Voldoende; lichte gebreken geconstateerd V = Bouwkundige staat inwendig

O = Onvoldoende; gebreken geconstateerd, herstel nodig V = Algehele indruk exterieur

S = Slecht; ernstige gebreken geconstateerd O = Algehele indruk interieur

A = Advies van onze zijde / niet geïnspecteerd

TOELICHTING:

Code : Code: Verwijst naar bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen.
Locatie : De plaats waar de voorziening moet worden getroffen en een omschrijving van het gebrek.
Actie : S=slopen; H=Herstellen; V=vervangen; N=nieuw aanbrengen; O=overige; G=geen actie noodzakelijk; A=advies
k.v. (%) :

Direct noodzakelijk : kosten die direct (< 1 jaar) moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade.
Termijn noodzakelijk : kosten die op termijn gemaakt moeten worden (< 5 jaar) op basis van bijgevoegd onderhoudsplan / uitleg.
verbeterplan : geen kosten begroot maar het advies om naar eigen inzicht en wensenpakket een post voor verbetering mee te nemen.

eigen beheer : kosten die niet nodig zijn omdat de werkzaamheden eenvoudig in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. pagina 2 van 6
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Kostenverdeling bij gestapelde gebouwen; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten aan de woning wordt toegerekend op basis van
de splitsingsakte, of een inschatting van de inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten € 10.000,- bij 4 appartementen => k.v. = 25%,
noodzakelijke kosten: € 2.500,-.

€ 1.450,00

Bouwkundig Inspectie-, Teken & Adviesburo

Geen aanvullend onderzoek nodig.

Klein onderhoud is nodig aan de buitenkozijnen en het buitenschilderwerk. Het kozijn van de terrasdeuren extra verstevigen. Het glas vervangen. De 
dakkapel zal nog gedeeltelijk afgeschilderd moeten worden. Ook het pannendak nalopen. De ketel is afgeschreven.

€ 2.900,00

8 juni 2012

8 juni 2012

€ 750,00

Alle in het rapport vermelde bedragen zijn incl. BTW en gebasseerd op aannemersprijzen. Sloop, steiger en bouwplaatskosten zijn niet
meegenomen in de begroting. De vermelde bedragen zijn indicaties en hier mogen geen rechten aan worden ontleend. Voor een exacte
prijsopgave offertes bij de daartoe gespecialiseerde bedrijven opvragen. Er is geen rekening gehouden met zelf werkzaamheid, aanvullende
verbeteringen en regulier onderhoud, tenzij anders staat vermeld. 

€ 700,00

Direct nood-



Dorpsstraat 26
9832 PF Voorbeeld

Code en onderdeel Actie k.v. B

Opmerking en/of omschrijving gebrek %

A.0 ; Fundering NVT G 0 0 

Er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. Visuele inspectie van de
gevel, en enkele indicatorenwelke een aanleidingzouden kunnen zijn om
op termijn gebreken en/of problemen te verwachten, hebben geen
bijzonderheden opgeleverd. 

Er is sprake van een gemetselde fundering. Deze zijn vaak 60-80 cm diep en
rusten op een zandplaat. Deze fundering is wel gevoelig voor optrekkend vocht
uit de fundering.

A.1 ; Kruipruimte NVT 0 0 

Er is geen kruipruimte aanwezig. Betonvloer op zand gestort.

A.3.; Dak / boeidelen / overstekken G NVT V 0 0 

Het dakvlak, spanten en gordingen verkeren in voldoendestaat. Het dak
is aan de onderzijdegeïsoleerd.Dit is enigszins onprofessioneelgebeurd
d.m.v. touwtjes. Technisch gezien heeft dit geen gevolgen.

Het dak is vanuit de binnenzijde op diverse plaatsen geinspecteerd. Er is niet
onder de dakbedekking geïnspecteerd.

A.3.1.; Dakbedekking hoofddak H/V NVT O 200 0 

Diverse pannen liggen scheef. Dit kan leiden tot lekkageproblemen.
Advies: dakpannen nalopen en rechtleggen. Pannen met grove schade
vervangen. Pannen regelmatig ontdoen van de mosaanslag.

Dakpannen hebben een levensduur van ca. 50 jaar. De levensduur kan
verlengd worden door ze regelmatig schoon te maken. Dakpannen jaarlijks
controleren op schades of scheefligging om vervolgschade te voorkomen.

A.3.1.; Dakbedekking overige NVT G 0 0 

Het lood en afdichting van de nokpannen is voldoende. Geen
noemenswaardigheden geconstateerd.

Scheurvorming in het lood kan leiden tot lekkages. Met name bij
sneeuwophoping is dit het geval.

A.3.1.; Dakgoten + hemelwaterafvoeren V NVT V 0 regulier onderhoud

De zinken goten verkeren in voldoendestaat. Aan de achterzijde zit wel
een uitloop maar geen afvoer. Onbekend is of deze nog een functie
heeft. Het lijkt er niet op, mede gezien het water wat er in de goten staat.
Navraag doe bij verkoper. Aantal afvoeren is wel beperkt.

Zinken dakgoten gaan ca. 25 jaar mee. Met name de soldeernaden zijn erg
onderhoudsgevoelig. De dakgoten regelmatig schoonmaken. De
hemelwaterafvoeren moeten  in principe om de 1,5 m gebeugeld zijn.

A.3.1.; Riolering + waterleidingen H NVT V 150 0 

De riolering en waterleidingen zijn voor zover waarneembaar visueel
gecontroleerd.De wastafels in de badkamerzijn niet afgemonteerd,er is
een kleine post voor meegenomen.

U moet altijd rekening houden met klein onderhoud als verstoppingen. De
leidingen moeten voldoende gebeugeld zijn. Dit kan leiden tot lekkages.

350 0 

Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen. U dient rekening te houden met "regulerend onderhoud".

Actie: S=slopen;H=herstellen;V=vervangen;N=nieuw aanbrengen;O=overig (toelichten);G=geen actie noodzakelijk pagina 3 van 6
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Dorpsstraat 26
9832 PF Voorbeeld

Code en onderdeel Actie k.v. B

Opmerking en/of omschrijving gebrek %

A.3.2.; Schoorsteen / ontluchtingspijpen H NVT V 0 650 

Het voegwerk van de schoorsteen is aan het verzanden en/of
onvoldoende aanwezig. Hierdoor is er een verhoogd risico op lekkage.
Advies: voegwerk vernieuwen, metselwerk en dekplaat waterafstotend
impregneren.

Schoorsteen jaarlijks controleren op schade aan voegwerk. Vochtdoorslag van
de schoorsteen is een veel voorkomend probleem. Als dit optreedt het
voegwerk en lood nalopen en de schoorsteen eventueel impregneren.

A.4.; Brandveiligheid N NVT A eigen beheer 0 

Rookmelders kunnen levens redden. Daarom adviseren wij u op elke
verdieping een rookmelder op te hangen. Eventueel in combinatie met
een CO-2 melder. Verder adviserenwij u altijd te zorgen voor een tweede
vluchtweg.

A.5. ; Ongedierte / zwam G NVT V 0 0 

In de kapconstructie zijn sporen van houtworm aangetroffen.De activiteit
en aantasting is echter gering. Verdere actie of bestrijding is niet nodig. 

Zwammen zijn houtaantastende schimmels die zich verder kunnen ontwikkelen
bij een vochtpercentage > 20%. Dit geldt ookvoor houtverterende insecten als
houtworm. Het is dus verstandig om jaarlijks te kijken of de conditie in
bijvoorbeeld kruipruimte of dak te vochtig wordt.

A.6.; CV-installatie / warmwaterinstallatie V NVT V 0 1.800 

De CV ketel (bj. 93), radiatoren, leidingwerk en afsluiters functioneren
voldoende.Systeem bijvullen bij druk < 1 bar. Ten tijde van de inspectie
was de druk ? bar. De warmwatervoorzieninggaat ook via een boileren
functioneert voldoende. Op termijn is vervanging van de ketel te
verwachten
Op (lange) termijn altijd rekening houden met reguliere kosten zoals vervangen
drukvat en pomp. Cyclus van een ketel is circa 15 jaar. Het is verstandig om
een onderhoudscontract bij de ketel af te sluiten.

A.6.; Elektrische installatie O NVT O 350 0 

Het systeem functioneert voldoende,een aardlekschakelaaris aanwezig,
de aarding is voldoende.De wandcontactdozenen het schakelmateriaal
ontbreken nog in de slaapkamers, dit afmonteren. Ook de spotjes in de
badkamer vervangen. Wij adviseren u bij de overdracht van de woning
de aardlekschakelaarste testen. Dit is niet door ons gebeurd omdat de
bewoner niet aanwezig was. 

De elektrische installatie is op enkele plaatsen beoordeeld door het open
draaien van een stopcontact. Er heeft alleen een incidentele beoordeling
plaatsgevonden. 

A.6. ; Asbest G NVT V 0 0 

De afvoerpijpvan de schoorsteenen plaat op de deur van de cv-ruimte is
van asbest. Dit mag rustig blijven zitten. Bij verwijderen van het asbest
een specialistisch bedrijf inschakelen. Advies: lees meegezonden
brochure.

In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van
asbest middels deze visuele inspectie worden uitgesloten . Bij 100% zekerheid
zal een asbestinventarisatie uitgevoerd moeten worden.

A.6. ; Opstal(len) H NVT V 0 regulier onderhoud

De opstal verkeert in redelijke staat. Klein onderhoud is nodig aan het
houten kozijn, de deur en het schilderwerk. De dakbedekkingop termijn
vervangen. Dit kan meegenomen worden met het regulier onderhoud. 

De opstal is rondom en intern vluchtig bekeken. Er heeft geen uitgebreide
inspectie plaatsgevonden. De beoordelen moet worden gezien als een algehele
indruk van de inspecteur.

TOTAAL ALGEMENE BOUWDELEN 700 2.450

Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen. U dient rekening te houden met "regulerend onderhoud".

Actie: S=slopen;H=herstellen;V=vervangen;N=nieuw aanbrengen;O=overig (toelichten);G=geen actie noodzakelijk pagina 4 van 6
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Dorpsstraat 26
9832 PF Voorbeeld

KEURINGSRESULTAAT BOUWLAAG : BEGANE GROND
Code en onderdeel Actie k.v. B

Opmerking en/of omschrijving gebrek %

B.1.1. ; Betonwerk / Gevels NVT 0 0 

Geen opmerkingen.

B.1.2. ; Metselwerk / Gevels H NVT V 0 150 

Het buitenspouwblad,het metselwerken het platvollevoegwerkverkeren
in voldoende conditie. Wel is er ter plaatse van het trasraam lichte
schade geconstateerd.

Wel regelmatig het voegwerk controleren. Bij loskomend voegwerk dit z.s.m.
herstellen om vochtdoorslag en vorstschade aan het metselwerk en voegwerk
te voorkomen.

B.1.3. ; Metalen constructieonderdelen NVT 0 0 

Geen opmerkingen.

B.2.1. ; Buitenkozijnen / ramen en deuren buiten H/V NVT O 500 0 

De houten buitenkozijnen,ramen en deuren verkerenin voldoendestaat.
Op de deur is een waterkering met waterhole aangebracht, deze is echt
3 cm te kort waardoor eenvoudig inregening kan plaatvinden. Deze
eventueel verlengen. Advies: de tochtwering van de voordeur verbeteren.

Ramen en deuren zijn gevoelig voor temperatuursverschillen en vocht. Door
weersomstandigheden kunnen ramen en deuren gaan klemmen. De situatie kan
dus per jaargetijde verschillen.

B.2.2.; Buitenschilderwerk H NVT V 700 regulier onderhoud

Het schilderwerk van de terrasdeuren is schraal. Een schilderbeurt
uitvoeren. Het halfronde glas van de grote pui in de terrasdeuren is
gebroken, dit komt door de instabiele tussendorpel. Deze verstevigen
door een klosje te plaatsen tussen pui en videvloer. Het kozijn rondom
afkitten.

Schilderwerk valt altijd onder regulier onderhoud. Eens in de 3-4 jaar een
bijwerkbeurt uitvoeren en eens in de 8 jaar een volledige schilderbeurt
uitvoeren. Het kitwerk van de beglazing dan ook meenemen.

B.3.; Vloeren, houten constructies H NVT V 250 0 

De houten plankenvloerkiert op veel plaatsen. Dit heeft te maken met de
keuze van de ruwe afwerking. Indien dit als niet wenselijk wordt
beschouwd dit meenemen in het verbeterplan.

Bij nieuwe vloerafwerkingen dient u rekening te houden met het herstellen van
de ondervloer. 

B.4. ; Badkamer / Toilet NVT G 0 regulier onderhoud

Het sanitair en tegelwerk van het toilet verkeren in voldoendetechnische
staat. Er zijn geen gebreken aan sanitair, tegelwerk en kitwerk
geconstateerd. Enkele tegels zijn licht onthecht maar dit heeft verder
geen gevolgen.

Kitwerk gaat ongeveer 5 jaar mee. Uitgedroogd kitwerk kan en zal leiden tot
lekkageproblemen en is de meest voorkomende oorzaak. Het kitwerk dus goed
in de gaten houden en preventief vervangen.

B.5. ; Ventilatie / vocht NVT 0 0 

Bij de voordeur kan het water onder de deur naar binnen stromen. Zie
verder opmerking bij B.2.1.

B.6. ; Diversen N NVT A 0 0 

Er is door ons geen post meegenomenvoor het opnieuw afwerken van
wanden, vloeren en plafonds of modernisering van de woning. Dit
eventueelnaar eigen inzicht zelf invullen. Ook kunnen wij u adviserenbij
een eventuele renovatie, verbouwing of maken van bouwtekeningen.
Eventueelkunnen wij ook een Energielabelvan deze woning aanleveren.
Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op. 

TOTAAL BOUWLAAG : BEGANE GROND 1.450 150

Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen. U dient rekening te houden met "regulerend onderhoud".

Actie: S=slopen;H=herstellen;V=vervangen;N=nieuw aanbrengen;O=overig (toelichten);G=geen actie noodzakelijk pagina 5 van 6
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Dorpsstraat 26
9832 PF Voorbeeld

KEURINGSRESULTAAT BOUWLAAG : VERDIEPING(EN)
Code en onderdeel Actie k.v. B

Opmerking en/of omschrijving gebrek %

B.1.1. ; Betonwerk / Gevels NVT 0 0 

Geen opmerkingen.

B.1.2. ; Metselwerk / Gevels NVT G 0 0 

Het buitenspouwblad,het metselwerken het platvollevoegwerkverkeren
in voldoende conditie. 

Wel regelmatig het voegwerk controleren. Bij loskomend voegwerk dit z.s.m.
herstellen om vochtdoorslag en vorstschade aan het metselwerk en voegwerk
te voorkomen.

B.1.3. ; Metalen constructieonderdelen NVT 0 0 

Geen opmerkingen.

B.2.1. ; Buitenkozijnen / ramen en deuren buiten NVT G 0 0 

De houten buitenkozijnen, ramen en deuren verkeren technisch in
voldoendestaat. Het is verstandig om de mosaanslagop de dakvensters
regelmatig te verwijderen.

Ramen en deuren zijn gevoelig voor temperatuursverschillen en vocht. Door
weersomstandigheden kunnen ramen en deuren gaan klemmen. De situatie kan
dus per jaargetijde verschillen.

B.2.2.; Buitenschilderwerk N NVT O 450 regulier onderhoud

De dakkapel is niet afgeschilderd. Het houtwerk zit alleen in de
grondverf. Kwaliteit van de gegronde multiplexplaten is goed. De
dakkapel alsnog afschilderen.

Schilderwerk valt altijd onder regulier onderhoud. Eens in de 3-4 jaar een
bijwerkbeurt uitvoeren en eens in de 8 jaar een volledige schilderbeurt
uitvoeren. Het kitwerk van de beglazing dan ook meenemen.

B.3.; Vloeren, houten constructies G NVT V 0 0 

Wel veel gekraak in de vloer. Heeft te maken met type vloer en wijze van
leggen. Veel nivoverschillen in de vloer. Vloer vide niet te zwaar belasten.

Bij nieuwe vloerafwerkingen dient u rekening te houden met het herstellen van
de ondervloer. De conditie van de kruipruimte jaarlijks inspecteren. Bij een
vochtig klimaat kan de situatie verslechteren.

B.4. ; Badkamer / Toilet H/V NVT O 300 verbeterplan

De wastafel moet nog afgemonteerd worden. Een enkele tegel is
onthecht, dit heeft verder geen gevolgen.Het kitwerk van de douchehoek
is niet meer waterdicht. De douche opnieuw afkitten om lekkages te
voorkomen. 

Kitwerk gaat ongeveer 5 jaar mee. Uitgedroogd kitwerk kan en zal leiden tot
lekkageproblemen en is de meest voorkomende oorzaak. Het kitwerk dus goed
in de gaten houden en preventief vervangen.

B.5. ; Ventilatie / vocht N NVT A verbeterplan 0 

Er is geen afzuiging in de douche aanwezig. Om vochtproblemen te
voorkomen mechanische afzuiging in de douche aanbrengen.

B.6. ; Diversen N NVT A verbeterplan 0 

De radiator in de slaapkamer is niet aangesloten. Dit eventueel alsnog
doen. De deur van de middelste slaapkamer slijt aan. De
scharnierpennennaslaan. Opmerking: afwerking gipsplaten is niet overal
even strak. De deuren en kozijnen nog afschilderen.

TOTAAL BOUWLAAG : VERDIEPING(EN) 750 0

Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen. U dient rekening te houden met "regulerend onderhoud".

Actie: S=slopen;H=herstellen;V=vervangen;N=nieuw aanbrengen;O=overig (toelichten);G=geen actie noodzakelijk pagina 6 van 6
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CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT
A.0 FUNDERING

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.

par. 2.1.2 + 2.2.2

A.1 KRUIPRUIMTE
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).

par. 3.17.2

A.2 PORTIEK/GALERIJ
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. 
Zonodig 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.

A.3 DAK
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.

par. 3.6.2

A.3.1 DAKBEDEKKING
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.

par. 3.6.2

A.3.2 SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS
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.

par. 3.6.2 / 3.10.2 + 
3.11.2

A.4 BRANDVEILIGHEID
Tempex verwijderen

A.5 ONGEDIERTE/ZWAM
Bestrijding van ongedierte/zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een 
deskundige opgemaakt rapport.
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CODE EISEN / AANBEVELINGEN BOUWBESLUIT
B.1.1 BETONWERK GEVELS

Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen.
par. 2.1.2 + 2.2.2

B.1.2
B.1.2.1
B.1.2.2           

METSELWERK / GEVELS
Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen.
Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en 
herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen.

par. 3.6.2

B.1.2.3 Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel 
vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening 
draagconstructie).

B.1.3 METALEN CONSTRUCTIEDELEN
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.

par. 2.1.2 + 2.2.2

B.2.1 KOZIJNEN/RAMEN/DEUREN BUITEN
Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende 
of klemmende ramen of deuren.
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.

par. 3.6.2

B.3 SCHILDERWERK BUITEN
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.

par. 3.6.2

B.3 VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN
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).

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

par. 3.10.2 + 3.11.2
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