Bouwkundig inspectierapport
Rolderstraat 14
Borger

Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van
dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden ons hiervan direct in kennis te stellen.
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Bouwkundig inspectierapport
Algemene gegevens
Rapportnummer

:

21.6018

Inspecteur

:

R. Post

Opdrachtgever

:

Staats Bosbeheer

Straat + huisnummer

:

Postbus 2

Postcode en plaats

:

3800 AA Amersfoort

Telefoon

:

06 - 83603825

Datum aanvraag / datum inspectie

:

1-4-2021 / 30-4-2021

Informatie, omtrent conditie object, verstrekt door
Makelaar / intermediair
Eigenaar

:
:

Nee
Nee

Weersgesteldheid ten tijde van de inspectie

:

Droog

Straat + huisnummer

:

Rolderstraat 14

Postcode en plaats

:

9531 TC Borger

Woningtype / inhoud

:

Vrijstaande woning / ± 400 m³

Bouwjaar / verbouwjaar

:

± 1952 / onbekend.

Bewoond ten tijde van de inspectie

:

Ja

Herbouwwaarde (zie verklaring)
Woning, exclusief fundering
Fundering woning
Bijgebouw

:
:
:

€
€

Objectgegevens

340.000,17.000,Nvt

Samenvatting herstelkosten
Onderdeel
A. Kruipruimte en fundering
B. Exterieur | gevels
C. Exterieur | dak
D. Interieur | constructie, vloeren en wanden
E. Interieur | afwerking en inrichting
F. Installaties
G. Bijgebouwen
H. Isolatie en (energie)besparende maatregelen
i.
Duurzaamheid en milieu
Kostenindicatie totaal

Kosten
€
€
€
€
€
€
€

0,450,2350,0,400,0,0,-

€

3200,-

Specialistisch onderzoek vereist voor de volgende onderdelen
C.01 Houtvernielende insecten
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Foto voorzijde

Foto achterzijde
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De bouwtechnische keuring
Een bouwtechnische keuring is een visuele inspectie om inzicht te verkrijgen in de staat en de onderhoudstoestand van
een object en de eventueel voorkomende visueel waarneembare gebreken en/of tekortkomingen. Een visuele inspectie
houdt in dat er geen specialistische en/of destructieve onderzoeken worden verricht. Dit betekent dat er geen
onderdelen worden verwijderd om achterliggende constructies en/of onderdelen te kunnen beoordelen. Er worden geen
metingen verricht of berekeningen uitgevoerd.
Alle bouwdelen van het object zijn, indien redelijkerwijs veilig bereikbaar, onafhankelijk beoordeeld in relatie tot het
bouwjaar en de bouwwijze van het object.
De inspecteur beschikt over een ladder van 5.85 meter waarmee tot een hoogte van ± 4 meter geklommen kan worden.
Onderdelen die desondanks niet bereikbaar zijn, zijn voor zover mogelijk met behulp van een verrekijker beoordeeld.
Indeling en netheid van afwerkingen van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegenomen.
De bouwtechnische keuring is een momentopname en geeft de situatie weer zoals deze door de inspecteur ten tijde van
de inspectie is aangetroffen.

Het bouwkundig inspectierapport
In het bouwkundig inspectierapport worden de volgende zaken weergegeven:
•
Waardering per onderdeel
•
Constatering(en) aan een onderdeel
•
Kostenraming voor herstel- of vervangingswerkzaamheden die op korte termijn noodzakelijk zijn omdat
de functievervulling niet meer gewaarborgd is of omdat er kans op (gevolg- of vervolg)schade bestaat.
•
Eventuele adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken, onder andere:
- onderzoek naar houtborende insecten
- onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam)
- constructief onderzoek (sterkteberekeningen)
- onderzoek naar betonrot
Er wordt niet beoordeeld of ondergrondse tanks, bodemverontreiniging en/of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Om
dit te kunnen bepalen is specialistisch- en/of laboratoriumonderzoek noodzakelijk.
In de grijze vlakken wordt standaard met cursieve tekst een toelichting gegeven over het betreffende onderdeel.
Hoewel deze informatie een algemeen karakter heeft dient deze, indien van toepassing, te worden gezien als aanvulling
op het onderdeel “Constatering(en)”.
Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel gedurende de
geldigheidsduur van het rapport kan verslechteren. In het bouwtechnisch rapport worden dan ook geen indicaties
gegeven over de resterende levensduur en/of het in de toekomst te verwachten tijdstip van vervanging van een
onderdeel.
Het rapport dient niet gezien te worden als een garantie met betrekking tot het te verwachten onderhoud en de daarmee
gemoeide kosten.
De geldigheidsduur van het rapport is zes maanden na datum van de keuring. Indien in deze periode geen transactie
heeft plaats gevonden, dient een check-up keuring te worden uitgevoerd en kan aan het oorspronkelijke rapport geen
enkel recht meer ontleend worden. Een check-up keuring kan worden uitgevoerd tot twaalf maanden na datum keuring.
Voor de check-up keuring geldt een aangepast tarief.
De in het rapport vermelde herbouwwaarde is gebaseerd op de aan ons opgegeven inhoud van het object,
vermenigvuldigd met de m³ prijs conform de ons ter beschikking staande gegevens van het Verbond van Verzekeraars,
afdeling Brand. Aan deze herbouwwaarde kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een eventuele opstalverzekering
dient de herbouwwaarde door een assuradeur vastgesteld te worden.

Beoordeling van het object
De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:
1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de bouwdelen
gebreken zijn te constateren.
2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoering of
calamiteiten.
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Waardering van de staat van onderhoud (Wrd).
++ (zeer goed)

- Dit geeft aan dat het onderdeel geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen
vertoont.

+ (goed)

- Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of het verouderingsproces is op
gang gekomen.

 (redelijk)

- Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is
duidelijk op gang gekomen.

-

- Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen of het verouderingsproces is
onomkeerbaar op gang gekomen.

(matig)

-- (slecht)

- Functievervulling is niet meer gewaarborgd en/of einde levensduur is bereikt.

#(++/+//-/--)

- Het is niet mogelijk dit onderdeel (volledig) visueel te inspecteren doch gezien de functievervulling
en de verband houdende onderdelen is de waardering, op basis van inschatting, ++, +, , - of --.

#

- Het onderdeel is visueel redelijkerwijs niet te inspecteren.

?

- Het is niet mogelijk het onderdeel te waarderen, een nader (specialistisch) onderzoek is
noodzakelijk.

!

- Het onderdeel heeft een verhoogd risico.

Kostenindicatie.
De in dit rapport vermelde bedragen zijn globale ramingen van de herstel- c.q. vervangingskosten in euro’s (€), inclusief
B.T.W. van de (direct) noodzakelijke herstel- of vervangingskosten van de onderdelen die, binnen ongeveer een jaar,
nodig zijn om de functievervulling van het onderdeel te waarborgen. Bij de raming is primair van herstel uitgegaan. Indien
herstel niet meer mogelijk is of indien met herstel de functievervulling van het onderdeel voor de nabije toekomst niet
meer gewaarborgd is, zulks uitsluitend ter beoordeling van de inspecteur, wordt van vervanging uitgegaan. De kosten zijn
gebaseerd op uitvoering door erkende bedrijven.
Daar meestal exacte gegevens, zoals bouwtekeningen, bestek e.d. van het te inspecteren object ontbreken, is een exacte
calculatie van de herstel- en/of vervangingskosten niet exact mogelijk. Hoewel getracht wordt toch een zo nauwkeurig
mogelijke prijsindicatie te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten ontleend worden. Tevens
kunnen in de rapportage specialistische onderzoeken/werkzaamheden zijn geadviseerd waardoor de kosten mogelijk
hoger kunnen uitvallen.
Gebleken is dat prijzen per regio en per aannemer sterk kunnen verschillen. Het is daarom raadzaam om voor
aanbesteding een offerte aan te vragen bij verschillende aannemers. De geraamde kosten zijn gebaseerd op uitvoering
per onderdeel. Als werkzaamheden gecombineerd uitbesteed worden kan dit tot prijsvoordeel leiden.
Indien men handig is en over de juiste gereedschappen beschikt, kunnen bepaalde werkzaamheden zelf worden
uitgevoerd. De gemiddelde kostenverhouding tussen materialen en arbeid over alle onderdelen bedraagt
respectievelijk 30 % - 70 %. Werkzaamheden aan de installaties zullen altijd door een waarborg installateur moeten
worden uitgevoerd en kunnen wellicht een andere verhouding hebben.
Indien een object voor wat betreft het interieur en/of exterieur in een dermate slechte staat verkeert dat meer aan
renovatie of gedeeltelijke herbouw dan aan onderhoud gedacht moet worden, ligt het niet in de lijn van deze rapportage
om hiervoor de kosten vast te stellen.
In een dergelijk geval dient men, om inzicht in de kosten te krijgen, een renovatiebegroting op te laten stellen.
Uiteraard kan T.M.S. Holland, indien u ons hiervoor opdracht verstrekt, een dergelijke begroting voor u opstellen.

Alle door TMS Holland uitgevoerde werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepassingverklaring van onze
Algemene Voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Assen. Een kopie van deze
voorwaarden vindt u in dit rapport bijgesloten.
Rapportage versie september 2009
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Algemeen | toelichting op keuring
In dit kader wordt informatie gegeven over bijzonderheden met betrekking tot de keuring die er toe hebben geleid dat er afgeweken is van de standaard
werkwijze of de wijze van rapporteren

Aanwezig bij de keuring: Huurders, medewerker Staatsbosbeheer.

Algemeen | vooraf verstrekte informatie
In dit kader wordt informatie gegeven, dat voorafgaand aan de keuring door de eigenaar of makelaar / intermediair aan de keurder is verstrekt.
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A. Kruipruimte en fundering
Onderdeel
01 Kruipruimte:
Ventilatie
Vochtigheid

Wrd

Constateringen

Kosten
0

Voldoende, voor zover zichtbaar.
Droog, voor zover zichtbaar.
De kruipruimte was slechts via enkele sparingen in de keldermuren te
beoordelen. Hierdoor was een volledige inspectie van de fundering, de
begane grondvloer, de leidingen en de bodemgesteldheid niet
mogelijk.
De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd om optrekkend vocht en/of
condens aan de onderzijde van de begane grondvloer weg te kunnen ventileren en om
ontwikkeling van schimmels te voorkomen. De ventilatieroosters in de gevels dienen
daarom regelmatig te worden gereinigd. Indien er regelmatig water in de kruipruimte staat
is het aan te bevelen om gas- en CV-leidingen te isoleren om roestvorming te voorkomen.
Deze leidingen dienen onder geen voorwaarde in het water te liggen.

02 Fundering

#+

0

Globaal worden twee funderingstypen onderscheiden: op staal of onderheid. Bij
funderingen op staal wordt direct gefundeerd op een grondslag met voldoende
draagkracht (vaste) of op grondverbetering. Enige zetting is hierbij niet ongebruikelijk.
Indien een gebouw is onderheid staat het op palen. Ook hier kan zetting optreden doch in
mindere mate. Aan de hand van scheurvorming of scheefstand is niet vast te stellen of de
fundering stabiel is. Zetting kan ontstaan kort na de nieuwbouw of door veranderingen in
de ondergrond (b.v. wijziging grondwaterstand) en leidt meestal niet tot grote schade.

03 Opgaand werk

#+

0

04 Overige
++ = Zeer Goed,

0
+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting kruipruimte en fundering:

Totaal kosten kruipruimte en fundering:
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B. Exterieur | gevels
Onderdeel
01 Metselwerken

Wrd
+

Constateringen

Kosten
0

Opmerking:
Het merendeel van de gevels is afgewerkt met muurverf.

Bij massief metselwerk bestaat de kans op vochtdoorslag. Pas echter op met
impregneermiddelen. Indien niet correct aangebracht kan dit leiden tot schade aan het
metselwerk. Indien scheurvorming is waargenomen, is voor zover mogelijk de oorzaak
aangegeven. Oppervlaktereparaties van scheurvorming zijn vaak van tijdelijke aard.
Wanneer voorzetwanden tegen de binnenzijde van de buitenmuren zijn aangebracht, is dit
in het algemeen gebeurd in verband met vochtdoorslag, optrekkend vocht of heeft men de
muur willen isoleren. Visueel is dan niet waarneembaar of de muur gebreken vertoont en
of de bouwfysische opbouw van de voorzetwand correct is.

02 Voegwerk

0

+

Uitgesleten voegwerk kan plaatselijk gerepareerd worden, hierbij bestaat echter de kans
op kleurverschil. Indien het voegwerk zacht is, dient met vervanging van het gehele
voegwerk binnen 5 tot 10 jaar rekening gehouden te worden.

03 Kozijnen, ramen en
deuren, inclusief hangen sluitwerk

+

Hout.
De indruk bestaat dat de buitenkozijnen plaatselijk hersteld zijn.

0

Kozijnen kunnen, mits de aantasting niet te groot is, hersteld worden. Reparaties dienen
echter uitgevoerd te worden met een kwalitatief goed vulmiddel en het aangetaste hout
moet voldoende verwijderd worden. Bij het uitstukken van kozijnen dient bijzonder goed
aandacht aan de lasnaden besteed te worden. Het repareren van kozijnen betekent vaak
uitstel van vervanging. Afhankelijk van de kwaliteit van de reparaties dienen de kozijnen
meestal binnen 5-10 jaar alsnog te worden vervangen.

04 Lateien
Lekdorpels
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Stenen waterslagen.
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B. Exterieur | gevels
Onderdeel
05 Beglazing:
Enkel
Isolerend

Wrd

Constateringen

Kosten
0

+
+


Fabricagejaar: 2004.
Fabricagejaar: 1980, 1982.
Niet alle fabricagejaren waren visueel vast te stellen.
Op isolatieglas zit in het algemeen 10 jaar garantie. Isolerende beglazing ouder dan 10 jaar
valt niet meer onder de dekking van een eventuele garantieverzekering. Isolerende
beglazing ouder dan 20 jaar heeft een verhoogde kans op lek raken.

06 Gevelbekleding

#+

Hout.

0

Het is niet duidelijk of de betimmeringen voldoende ventilerend zijn uitgevoerd. Ventilatie
dient er voor om de gevolgen van bouwfysische problemen als inwendige condensatie te
voorkomen of in ieder geval te beperken. Dergelijke problemen kunnen ook ontstaan als
plaatmateriaal direct op achterliggend plaatmateriaal is aangebracht. Indien ventilatie
niet tot (zeer) beperkt mogelijk is dienen ventilatievoorzieningen te worden aangebracht
en dient met herstelwerkzaamheden rekening te worden gehouden.

07 Balkon(s), inclusief
aansluitingen

Nvt

0

08 Erker, inclusief
aansluitingen

Nvt

0

09 Luifel, inclusief
aansluitingen

Nvt

0

10 Serre, inclusief
aansluitingen

Nvt

0

11 Buitenschilderwerk



0
Het schilderwerk is plaatselijk schraal, verkrijt en gebarsten.
Er moet met een plaatselijke schilderbeurt rekening worden
gehouden.

Het schilderwerk dient te worden gezien als regulier onderhoud. Derhalve worden in deze
rapportage standaard geen kosten voor dit onderdeel opgenomen.
Buitenschilderwerk dient minimaal eens in de zes jaar volledig uitgevoerd te worden met
tussentijds een bijwerkbeurt. Bij lakwerk is de onderhoudscyclus beduidend korter.
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B. Exterieur | gevels
Onderdeel
12 Overige

Wrd
-

Constateringen

Kosten
450

De aftimmering onder de verdiepingsvloer aan de voorzijde van de
woning is door vocht opgezwollen. Geadviseerd wordt om deze
beplating te laten vervangen.

++ = Zeer Goed,

+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …,
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting gevels:

Totaal kosten gevels:
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C. Exterieur | dak
Onderdeel
01 Dakconstructie
inclusief dakbeschot:
Schuin

Wrd

Constateringen

Kosten
0

#+

?

In de dakconstructie en de nabijgelegen constructies in de
aanbouw/carport zijn sporen van houtvernielende insecten
waargenomen. Het betreft hier onder andere aantasting door
houtworm en boktor. Geadviseerd wordt om alle dakconstructies en
het overige houtwerk door een in houtaantasting gespecialiseerd
bedrijf te laten inspecteren.
Opmerking:
Vanwege de afwerkingen, waren de dakconstructie en het dakbeschot
niet volledig te inspecteren.

02 Dakbedekking
schuine daken

0


Betonpannen.
De betonpannen vertonen sporen van slijtage. Dit heeft geen gevolgen
voor de functionaliteit van het pannendak.

De meeste daken zijn voorzien van betonnen of keramische dakpannen. Met name de oude
keramische soorten vertonen nogal eens vochtdoorslag. Dit kan geen kwaad mits het
dakbeschot en de panlatten door middel van voldoende ventilatie snel weer kunnen
drogen. De levensduur van pannen bedraagt gem. 40 – 60 jaar. Bij vervanging dient
rekening te worden gehouden met nieuwe daktengels, panlatten en plaatselijk reparatie
van het dakbeschot.
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C. Exterieur | dak
Onderdeel
03 Dakbedekking
platte daken

Nvt

04 Goten

+

Zink, voor.



Zink, linker.
De zinken dakgoten zijn verouderd. Gezien de technische levensduur
van zinken goten moet met vervanging van deze zinken goten rekening
worden gehouden.

+

Zink.
Een zinken hemelwaterafafvoer aan de achterzijde van de aanbouw is
verouderd en vertoont leksporen. Deze moet vervangen worden.
Een zinken hemelwaterafafvoer aan de achterzijde van de aanbouw
heeft een geringe capaciteit. Deze moet vervangen worden door een
hemelwaterafvoer met een grotere capaciteit.
De kilgoot was visueel niet te beoordelen.

Hemelwaterafvoeren

Wrd

Constateringen

Kosten
0

#

1600

Zinken goten hebben een levensduur van 20 – 25 jaar. Indien niet correct aangebracht
kunnen soldeernaden gaan scheuren. Oud zink kan moeilijk opnieuw gesoldeerd worden.
Bij vervanging van zink in houten gootconstructies dient rekening te worden gehouden met
herstel van de gootconstructie.

05 Gootconstructie(s)
Dakoverstekken

21.6018
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C. Exterieur | dak
Onderdeel
06 Schoorstenen, inclusief
aansluitingen

Wrd


Constateringen

Kosten
750

De schoorsteen vertoont algaanslag en mosgroei.
Het voegwerk vertoont sporen van slijtage en is plaatselijk poreus.
Er moet met het reinigen en opnieuw invoegen van de schoorsteen
rekening worden gehouden.

Schoorsteenkanaal

#

Ventilatiekanaal

#

Indien men het kanaal wil gaan gebruiken moet deze vooraf door een
specialist worden gecontroleerd.

Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen
voldoen aan de gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenzijde te
inspecteren. Geadviseerd wordt de schoorsteenkanalen die in gebruik zijn, ten behoeve van
de veiligheid en in verband met brand- en opstalverzekering, periodiek te laten vegen door
een erkend bedrijf.



07 Loodwerken

0
Lood in gevels dient te zijn aangebracht in lengtes van maximaal 1,5 meter. Bij langere
stukken bestaat, ten gevolge van werking, de kans op scheurvorming.

08 Dakkapel(len), inclusief
Aansluitingen



0

09 Dakramen
Lichtkoepels

Nvt
Nvt

0

10 Overige

++ = Zeer Goed,

0

+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …,
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting dak:

Totaal kosten dak:
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D. Interieur | constructie, vloeren en wanden
Onderdeel
01 Kelder

Wrd
--

Constateringen

Kosten
0

De kelderwanden vertonen sporen van vochtdoorslag.
De kelder is niet meer als zodanig in gebruik.
Er is een laag schelpen als bodemafsluiter aangebracht.

02 Begane grondvloer

#+

Beton, hout.

0

Opmerking:
Vanwege de vloerafwerkingen was de begane grondvloer niet volledig
te inspecteren.
De begane grondvloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd.
Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruipruimte (minimaal 60 centimeter) aanwezig is
en dat deze niet belemmerd wordt door leidingen, buizen of andere obstakels. Indien een
vloertype (bijvoorbeeld Kwaaitaal) wordt aangetroffen, waarbij gebreken voorkomen die
duiden op mogelijke chloride-problemen zal, indien de omvang van de schade niet vast is
te stellen, altijd een specialistisch onderzoek worden geadviseerd. Bij aantasting van een
houten vloer door schimmels / houtrot zal, ook als de aantasting slechts plaatselijk is, een
gespecialiseerd onderzoek voor de gehele vloer en, indien nodig, de kruipruimte worden
geadviseerd. De kruipruimte dient voldoende te worden geventileerd om optrekkend vocht
en condens aan de onderzijde van de begane grondvloer weg te kunnen ventileren.

03 Verdiepingsvloeren

#+

Zoldervloer

#

Hout.
Opmerking:
Vanwege de vloerafwerkingen was de verdiepingsvloer niet volledig te
inspecteren.
Hout.

0

04 Dragende binnenwanden,
exclusief afwerkingen

+

0

05 Niet dragende
binnenwanden,
exclusief afwerkingen

+

0

06 Draagconstructies

#

0

07 Overige

++ = Zeer Goed,

0

+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …,
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting constructie, vloeren en wanden:

Totaal kosten constructie, vloeren en wanden:
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E. Interieur | afwerking en inrichting
Onderdeel
01 Trappen

Wrd
+

Constateringen

Kosten
400

--

De keldertrap verkeert in een slechte staat. Geadviseerd wordt om
deze trap te vervangen.

02 Kozijnen / deuren
Hang- en sluitwerk

+

Hout.

03 Plafonds

+

0

04 Wandafwerkingen
Aftimmeringen

+
+

0

0

De wandafwerkingen in de kast aan de rechterzijde van de woning zijn
plaatselijk verweerd.
Dit wordt veelal veroorzaakt door een koudebrug in combinatie met
een verhoogd vochtpercentage en onvoldoende ventilatie.

Bij verwijdering van behang of wandbetimmeringen dient veelal rekening te worden
gehouden met herstel of vervanging van stucwerk. Bij verwijdering van afwerkingen
kunnen zich mogelijk scheurvorming of schades aan muren openbaren.

05 Binnenschilderwerk

+

06 Vloerafwerkingen

#

0
Voor binnenschilderwerk worden in dit rapport standaard geen kosten opgenomen.

0
Hiermee worden alleen de bouwkundige permanente vloerafwerkingen bedoeld.
Vloerbedekking, laminaat, parket e.d. vallen hier niet onder.

07 Tegelwerken

0

+
Het afschot van de tegelvloer in de douche is niet optimaal.

Tegelwerken kunnen aangebracht zijn op plaatmateriaal. Hierdoor kan er door werking
van dit plaatmateriaal scheurvorming(en) of onthechting(en) van de ondergrond, zijn,
ontstaan.
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E. Interieur | afwerking en inrichting
Onderdeel
08 Keukeninrichting

Wrd
+

Constateringen

Kosten
0

De eventueel in de keuken aanwezige (inbouw)apparatuur is niet op werking getest. Ook
kan visueel niet worden vastgesteld of de (inbouw)apparatuur op een deskundige wijze is
aangesloten.

09 Sanitair

+

0

10 Openhaard

Nvt

0

11 Overige

++ = Zeer Goed,

0

+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …,
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting afwerking en inrichting:
Gezien herstel of vervanging van onderdelen in het interieur zeer smaak- en budgetgebonden zijn, zal in veel gevallen
alleen de staat van het onderdeel en/of eventuele herstelwerkzaamheden worden vermeld en worden voor herstel of
vervanging van onderdelen geen kosten aangegeven.

Totaal kosten afwerking en inrichting:

21.6018
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F. Installaties
Onderdeel
01 Water:
Warmwatertoestel(len)
Waterleidingen
Afvoerleidingen
Riolering

Wrd
+
+
+
#

Constateringen
Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja In bedrijf: ja
De warmwatervoorziening wordt geregeld via de combi ketel.

Kosten
0

Koper.
Kunststof.
Opmerking:
Vermoedelijk is er een drukriool aanwezig.

De buitenriolering is visueel niet te inspecteren en derhalve niet beoordeeld. Het is
gebruikelijk om de leidingen in de kruipruimte aan de begane grondvloer op te hangen dit
om, bij eventuele zakking van de ondergrond, lekkages te voorkomen.

02 Verwarming:
CV-ketel

Luchttoevoer
Leidingen
Radiatoren / kranen

03 Gas:
Leidingen in kruipruimte
Overige

21.6018

+

Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja
Merk: Remeha.
Type: HR combi ketel.
Fabricagejaar: 2012.
Onderhoudscontract: ja.

In bedrijf: ja

0

+
+
+
De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 15 jaar. Een ketel van die
leeftijd behoeft echter lang niet altijd te worden vervangen, maar het rendement van de
ketel zal zeker teruglopen. Is de druk in het systeem te laag dan dient het te worden
bijgevuld. Valt de druk binnen korte tijd opnieuw terug dan dient het systeem op lekkages
te worden gecontroleerd door een installateur.

Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja

0

In bedrijf: ja

#
+
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F. Installaties
Onderdeel
04 Elektra:
Groepenkast
Aardlekschakelaar
Aarding
Leidingen
Bedrading
Schakelmateriaal

Wrd
+
+
#+
#+
+
+

Constateringen
Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja
6 groepen.
2 aardlekschakelaars.
Groepenkast.
Kunststof.
Vinyl.
Kunststof.

Kosten
In bedrijf: ja

0

Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de aarding is niet
doorgemeten.
Indien er minder dan 4 groepen aanwezig zijn, wordt geadviseerd het aantal groepen uit
te breiden. Kosten hiervoor worden niet in deze rapportage opgenomen.
Woningen van voor 1960 kunnen nog geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van jute
bedrading. In dergelijke gevallen dient deze bedrading te worden vervangen.
Indien nog stalen leidingen aanwezig zijn wordt, in verband met stroomgeleiding,
geadviseerd deze leidingen te vervangen.
Indien geen aardlekschakelaar (per 4 groepen en meerfasengroep) aanwezig is, wordt
geadviseerd deze alsnog aan te laten brengen. De kosten hiervoor bedragen ca. € 375,-.
Indien de installatie wordt uitgebreid of aangepast, dient te worden voldaan aan de
huidige normen en eisen. Wij adviseren hiervoor een erkend installateur te raadplegen.

05 Ventilatie:
Mechanische ventilatie

#

Aangesloten ten tijde van de inspectie: ja
Merk: onbekend.
Fabricagejaar: onbekend.

0

De ventilatieunit was slecht bereikbaar en is geïsoleerd.
Geadviseerd wordt om de ventilatieunit en de kanalen te laten
controleren.

De filters in de diverse ventilatiesystemen dienen regelmatig te worden gereinigd en/of te
worden vervangen. Dit voorkomt onder andere overmatige vervuiling van de kanalen.
De bodemwarmtewisselaars zijn visueel niet te inspecteren en derhalve niet beoordeeld.

06 Overige

++ = Zeer Goed,

+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …,
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting installaties:
Tijdens de inspectie worden de technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke conditie. Dit
houdt in dat de installaties niet op hun goede werking (kunnen) worden beoordeeld en niet kan worden vastgesteld of ze
voldoen aan de huidig geldende eisen en voorschriften. Dit rapport voorziet niet in de specificaties van de diverse
installaties doch geeft slechts een indruk van de onderhoudstoestand. De Nutsbedrijven en/of Waarborginstallateurs
kunnen u een volledig inzicht geven in de staat en specifieke samenstelling van de installaties en deze toetsen aan de
geldende eisen. Als gas- en elektra-installaties in slechte conditie zijn loopt u direct gevaar. Geadviseerd wordt om deze
installaties regelmatig te laten inspecteren en tekortkomingen direct te verhelpen.

Totaal kosten installaties:
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G. Bijgebouwen
Onderdeel
01 Bijgebouw 1
omschrijving:

Nvt

02 Bijgebouw 2
omschrijving:

Nvt

++ = Zeer Goed,

Wrd. Constateringen

Kosten
0

0

+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting bijgebouwen:
De vrijstaande berging in de tuin is tijden de inspectie buiten beschouwing gelaten.

Totaal kosten bijgebouwen:
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H. Isolatie en overige (energie)besparende maatregelen
Onderdeel
01 Ventilatie

Wrd

Constatering(en)
Ventilatie geschiedt door middel van de draaiende delen (ramen) en de
mechanische ventilatie.
Moderne huizen worden, vanwege energiebesparing, steeds beter geïsoleerd waardoor het belang van
goede ventilatie toeneemt. Isolatie en ventilatie gaan overigens prima samen. Met ventileren wordt de
lucht veelal droger en droge lucht isoleert weer beter. Maak daarom ventilatieroosters en -kanalen
regelmatig schoon.

02 Warmte-isolatie

Isolerende beglazing (deels).
Dakisolatie (voorhuis)
De spouwmuren zijn vermoedelijk nageïsoleerd.
De overige eventueel aanwezige warmte-isolatie niet kunnen beoordelen.

03 Tochtwering

Redelijk.
Geadviseerd wordt de, eventueel aanwezige, kieren en naden langs het kruipluik en bij de
leidingdoorvoeren in de begane grondvloer, bijvoorbeeld in de meterkast en bij cv-leidingen, te dichten
om te voorkomen dat er vochtige lucht uit de kruipruimte in de woning komt. Controleer eens per jaar
naad- en kierdichting in huis. Materiaal om kieren te dichten, zoals schuimband, wordt na enkele jaren
minder flexibel. Hierdoor wordt de kier minder goed gedicht. Het isolatieband is dan aan vervanging toe.

04 Zonneboiler inclusief
collector

Nvt.

05 Douchewarmtewisselaar

Nvt.

06 Elektrische installatie
PV-cellen

Nvt.

07 Warmtepomp

Nvt.

08 Luchtwarmtepomp

Nvt.

09 Overige
++ = Zeer Goed,

+ = Goed,  = Redelijk, - = Matig, -- = Zeer Slecht, #(++/+//-/--) = niet te inspecteren doch ingeschat als …
# = Niet te inspecteren, ! = Onderdeel met mogelijk risico, ? = Nader onderzoek

Toelichting isolatie en overige (energie)besparende maatregelen:
Bovenstaande onderdelen zijn, voor zover aanwezig, visueel beoordeeld op hun fysieke conditie. De overige informatie
van deze paragraaf is puur informatief. Gezien veel van bovengenoemde onderdelen zeer specialistisch zijn en over het
algemeen speciaal zijn uitgeregeld en/of afgesteld op het object, dient er bij tekortkomingen een specialist te worden
geraadpleegd en/of ingeschakeld.
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i. Duurzaamheid en milieu
Onderdeel
01 Benutting duurzame
energiebronnen
02 Geschiktheid installatie
voor overstap naar
duurzame energie

Constateringen
Nvt
De onderstaande zaken zijn algemene voorbeelden die ertoe bij kunnen dragen dat de
overstap naar duurzame energie eenvoudiger wordt. Wanneer
- het object is voorzien van lagetemperatuurverwarming (in wand en/of vloer)
- het object is aangesloten op een collectief warmtesysteem
- het dak van het object plat of hellend is met een oriëntatie tussen ZO en ZW
- er voldoende ruimte is in het object om de installatie uit te breiden.
Bijvoorbeeld met een boilervat voor de opslag bij thermische zonne-energie
of warmtepompsystemen.
Dit onderdeel is puur bekeken vanuit de theoretische mogelijkheden voor een eventuele overstap. Voor een
beoordeling of dit, technisch gezien, ook haalbaar is, wordt geadviseerd een specialist op gebied van duurzame
energie te raadplegen.

03 Milieu

Het plaatmateriaal boven de cv-ketel is mogelijk asbesthoudend.

Er wordt binnen de bandbreedte van de inspectie geen onderzoek gedaan naar milieubelastende materialen doch
wanneer deze met zekerheid aanwezig zijn zal hiervan, voor zover mogelijk, melding worden gemaakt.

04 Energielabel

De woning heeft energielabel: F
Geldig tot: 30-04-2031
Bron: www.energielabel.nl

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om energiebesparende
maatregelen te stimuleren. Het energielabel voor woningen loopt van G (zeer onzuinig) tot A++++ (zeer
energiezuinig) en is 10 jaar geldig. Het energielabel dient door gecertificeerde bedrijven als TMS Holland te
worden opgesteld. Voor het vaststellen van het definitief energielabel controleert de erkend deskundige de
woningkenmerkwaarden conform NTA 8800.

04 Overige

Toelichting duurzaamheid en milieu:
Bij voornoemde onderdelen zijn, indien van toepassing, alleen kosten voor herstel van gebreken opgenomen en niet voor
vervanging, aanbrengen of verwijderen.
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Naschrift
Dit rapport heeft een informatief karakter. Hoewel het met de meest mogelijke zorg is samengesteld dient het niet te worden gezien als
een opleveringsverslag zoals bij een nieuwe woning.
Een totaalbeeld dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt, kan pas worden verkregen nadat alle, in de rapportage als niet te
inspecteren onderdelen (#) kunnen worden beoordeeld en eventuele nadere (specialistische) onderzoeken (?) worden uitgevoerd.

NVM Huisgarantie
Aan de hand van dit rapport is het mogelijk om bij uw NVM makelaar de NVM huisgarantie af te sluiten.
Door het afsluiten van deze verzekering verkleint u de financiële risico’s die bij de koop kunnen zijn inbegrepen.
Soms blijven bij het kopen van een huis bepaalde gebreken onzichtbaar, mankementen die vooraf niet visueel waargenomen konden
worden.
Met de NVM huisgarantie bent u grotendeels beschermd tegen eventueel hieruit voortvloeiende, onverwachte financiële tegenvallers.
De dekkingstermijn geldt voor zowel de woning als de bijgebouwen.
Indien gekwalificeerd met ++, + of  geldt de NVM huisgarantie voor een periode van:
12 maanden,
•
vloeren, gevels, dragende wanden, fundering, dakconstructie en plafonds.
Indien gekwalificeerd met ++ of + geldt de NVM huisgarantie voor een periode van:
12 maanden,
•
dakbedekking, schoorsteen en schoorsteenkanaal, openhaard, dakkapel, dakramen, gootconstructies en overstekken.
• trappen, deuren, kozijnen, ramen en niet dragende binnenwanden.
• (warm)water- en verwarmingsinstallaties en riolering.
• mechanische ventilatie en gas- en elektra-installaties (met uitzondering van de apparatuur).
• Dubbele en enkele beglazing.
Naast bovengenoemde dekking bestaat er ook een basispakket.
Indien gekwalificeerd met ++ of + geldt de NVM huisgarantie voor een periode van 12 maanden voor de volgende onderdelen;
De constructieve delen;
•
Fundering, vloeren, gevels, dragende binnenwanden, plafonds en dakconstructie.
De schil;
•
Dakbedekking, dakoverstekken en dakbekleding, gootomtimmeringen, metselwerk, gevelbeplating/-pleisterwerk/-betimmering,
balkons, luifels, buitenkozijnen (excl. beglazing), dakkapel (excl. beglazing), dakraam (excl. beglazing), lichtkoepel (excl. beglazing).
Beide verzekeringen dekken aantasting van de functionaliteit van de verzekerbare onderdelen van de woning.
Als waarde geldt de nieuwwaarde, het bedrag wat nodig is voor het leveren en aanbrengen van nieuwe onderdelen van dezelfde kwaliteit.
Soms geldt aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door gebruikelijke veroudering, slijtage of reeds voorkomende gebreken
of tekortkomingen.
Het eigen risico is € 450,- per gebeurtenis. Alle geconstateerde en in het rapport vermelde gebreken, schaden verbandhoudende met
milieuvervuiling, schade door van buiten komende onheilen en gevolgschaden zijn uitgesloten van dekking. Ook verbouwingen aan het
pand na de aankoop zijn uitgesloten van garantieverzekering. De premie van de garantieverzekering is afhankelijk van de herbouwwaarde
die wordt vastgesteld bij de bouwtechnische keuring en staat vermeld op het eerste blad van het rapport.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u zich wenden tot uw NVM makelaar of Ocean Groepsverzekeringen, tel. 030 – 6303242.

Gecontroleerd: JO
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Algemene Voorwaarden Bouwtechnische Inspecties T.M.S. Holland bouwkundige inspecties b.v.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

ALGEMEEN
T.M.S. Holland bouwkundige inspecties b.v. (hierna te noemen “TMS”) neemt op zich om in opdracht van opdrachtgever vastgoedobjecten te inspecteren en
de resultaten van deze keuring(en), hierna ook te noemen inspectie(s), eventueel vast te leggen in een inspectierapport en dit rapport ter beschikking te
stellen aan opdrachtgever. TMS Holland bouwkundige inspecties b.v. handelt onder de naam TMS Holland.
Op alle aan TMS verstrekt opdrachten en met TMS gesloten overeenkomsten tot uitvoering van bouwtechnische inspecties / keuringen (hierna te noemen:
”BTK”), alsmede op alle inspectie- keuringsrapporten, zijn van toepassing deze algemene voorwaarden bouwtechnische keuringen. Eveneens zijn van
toepassing de in onderhavige voorwaarden en in de rapportage(s) omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities, dit alles in de laatste versie en
geldig op dat moment.
Bij opdrachtverstrekking aan TMS bevestigt opdrachtgever de ontvangst van en aanvaart opdrachtgever de in artikel 1 lid 1.2 vermelde voorwaarden. Indien
deze voorwaarden bij de schriftelijke contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of niet in uw bezit zijn en/of u
hiervan geen kennis heeft kunnen nemen, dient u TMS hiervan direct en vóór uitvoering van de werkzaamheden in kennis te stellen. TMS zal u dan per
omgaande van voornoemde voorwaarden een exemplaar doen toekomen. Tevens zijn voornoemde voorwaarden gepubliceerd op de website van TMS
(www.tmsholland.nl)

2.
2.1
2.2

AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN, OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGINGEN
Alle aanbiedingen van TMS gelden tot 30 dagen na dagtekening.
Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk, TMS is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk
heeft bevestigd.

3.
3.1

BETALINGEN EN TARIEVEN
Alle door TMS opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt. Een opgegeven of
overeengekomen (all-in)prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te
verwachten omstandigheden en op basis van de bij TMS bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in
bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens e.d. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de
overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren
bovendien worden doorberekend.
De door TMS uit te voeren BTK en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan
opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bevestigde tarieven.
TMS houdt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, telkens per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals
telkens per 1 november vastgesteld door het C.B.S. Een aanpassing als hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold
op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast.
Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op verzoek vooraf van de opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger en binnen een straal van 20 km rond het te keuren object. In onderhavige situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger
een sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart TMS tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en
ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en / of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van TMS.
Annulering door de opdrachtgever van een al verstrekte opdracht tot inspectie die plaats zou vinden op de dag van inspectie of op de laatste dag voor
de dag van inspectie zal door TMS worden gefactureerd tegen het overeengekomen inspectietarief.
Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan TMS niet verantwoordelijk
c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde
opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.
Bij het niet binnen de afgesproken tijd komen opdagen en / of niet aanwezig zijn van de bewoner, opdrachtgever, zijn vertegenwoordiger of de
verkoper ongeacht welke reden, worden de kosten gefactureerd aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger.
Indien TMS niet binnen redelijke tijd aanwezig kan zijn zal de keuring geen doorgang vinden en worden er geen kosten in rekening gebracht.
Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in de artikelen 3.5, 3.6 en 3.7 dient dit onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de
inspectie afspraken c.q. planningen wordt geschoven, zal dit eveneens aan opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger respectievelijk aan TMS worden
gemeld.
De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger voorziet TMS van alle relevante informatie die nodig is voor het behoorlijk verrichten van de inspectie.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. TMS heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet
op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van TMS, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende
met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

3.12

4.
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

DE INHOUD VAN DE INSPECTIEWERKZAAMHEDEN EN HET RAPPORT
TMS zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. TMS geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte
onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat TMS beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken
bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door TMS is ontvangen of zekerheid t.b.v. TMS is gesteld.
Indien de opdrachtgever met TMS een bepaalde datum, een eind of opleveringsdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever
in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd TMS een redelijke termijn te
stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de
overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
TMS heeft het recht de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
De inspecties zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare
onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen. De inspectie is gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een
momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.
Het doel alsmede de aard en wijze van de visuele inspectie brengen niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er
metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende
constructies en/of installaties te kunnen beoordelen.
Alle opdrachten zullen aan TMS worden verstrekt middels een standaard faxformulier of internetaanvraagformulier waarop alle relevante informatie
met betrekking tot het de inspecteren object(en) zijn vermeld. Deze informatie is inclusief de door verkoper, opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger
in verband met de meldingsplicht in te vullen en te ondertekenen inlichtingenformulier van TMS of anderzijds verkregen informatie over het te
inspecteren object en eventueel gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen. Het inlichtingenformulier van TMS kunt u invullen en eventueel
uitprinten vanaf de website van TMS Holland (www.tmsholland.nl)
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De in artikel 4.7 bedoelde informatie wordt bij opdrachtverstrekking, doch uiterlijk direct voor aanvang van de keuring, aan TMS ter beschikking
gesteld. Het inlichtingenformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden ingevuld en ondertekend. Indien de verkoper, opdrachtgever of zijn
vertegenwoordiger geen ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier aan TMS heeft overhandigd, zal TMS geen enkele aansprakelijkheid met
betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aanvaarden.
Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen, afhankelijk van de opdracht, door TMS worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een
marge van plus of min 30 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen.
De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger garandeert dat TMS vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen
w.o. zolders, kruipruimten etc., dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn w.o. loslopende huisdieren en dergelijke. Indien door TMS om
toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft TMS het
recht de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.
Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane grondvloeren worden geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien
de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of de verkoper niet bij de keuring aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger of de
verkoper wel bij de keuring aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer worden geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en
onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter
beoordeling door TMS. Voor alle inspecties is een droge en minimale kruiphoogte van 0,50 meter vereist.
Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van 4 meter worden geïnspecteerd, indien veilig, zulks uitsluitend ter beoordeling door TMS,
bereikbaar met ladders van maximaal 5,5 meter (is werkende hoogte van 4 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd,
kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal, dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van
onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door TMS.
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport
vermeld.
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een specialist c.q. expert op een bepaald gebied dienen
te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden aangegeven.
Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, zulks uitsluitend
ter beoordeling door TMS, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet gekeurd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
Door TMS en zulks uitsluitend ter beoordeling door TMS, wordt tijdens en ten behoeven van de inspectie geen meubilair, stoffering, inboedel e.d.
verplaatst om achterliggende onderdelen en/of bouwdelen te kunnen beoordelen.
Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden inspectie onmogelijk maken, bemoeilijken, beperken en/of vertragen, dat uitsluitend ter
beoordeling van / door TMS, behoudt TMS zich het recht voor keuringen uit te stellen en/of te onderbreken.
Indien een inspectie, wegens onder artikel 4.16 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal deze inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie
plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door TMS worden uitgevoerd conform de in onderhavige overeenkomst omschreven
voorwaarden en tarieven.
Indien door TMS inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal de opdrachtgever of zijn
vertegenwoordiger vooraf aangeven welke gebouwonderdelen moeten worden meegekeurd. In onderhavige situaties behoudt TMS zich het recht voor
eventuele meerkosten te factureren.
De objecten worden door TMS, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden
beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van
de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
De bevindingen van de inspectie, met uitzondering van de opleveringskeuringen, worden vastgelegd in het inspectierapport waarvan opdrachtgever of
diens vertegenwoordiger een exemplaar ontvangt.
De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging.
De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 6 maanden.
Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in de inspectierapporten en/of werkmethodieken worden uitsluitend door TMS aangebracht.
Opdrachtgever en zijn vertegenwoordiger hebben de plicht om de inhoud van de door TMS opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na
ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 7 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan TMS door te geven. Tenzij
binnen 7 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan TMS kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk
akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, de opgestelde rapportages en de verstrekte adviezen. TMS heeft het recht zich te vergewissen
omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger, bij gebreke waarvan de opdrachtgever of zijn
vertegenwoordiger geen enkel recht kan doen gelden.
Er wordt geen inspectie uitgevoerd naar milieu belastende materialen en/of onderdelen / bouwdelen waarin milieu belastende materialen zijn verwerkt,
noch naar onderdelen / bouwdelen in verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht en water en ook niet naar onderdelen /
bouwdelen waarbij materialen zijn toegepast en/of zijn verwerkt die van overheidswege zijn of worden verboden. Onder milieubelastende materialen
wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke. TMS aanvaart hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en ontstaan
door welke oorzaak dan ook.

5
5.1

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Aanmelding van klachten resp. schaden en/of aansprakelijkheidsstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na het ontdekken van de
schade, altijd schriftelijk aan TMS worden gemeld.
5.2 Na schriftelijke melding ontvang de aanmelder per omgaande een bevestiging en/of het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming”.
5.3
Het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming” dient, binnen 14 dagen na dagtekening, volledig, leesbaar en naar waarheid ingevuld, per
pagina geparafeerd, ondertekend en voorzien van alle bijlagen aan TMS te worden geretourneerd. Aanmeldingsformulieren die niet aan de gestelde
voorwaarden voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen, waarbij alle vermeende aansprakelijkheden per direct zijn afgewezen, tenzij anders door
TMS is aangegeven.
5.5
Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke
vorm en door welke oorzaak dan ook, TMS behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.
5.6
Iedere vordering jegens TMS, behalve die welke door TMS is erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.
5.7
De werknemers van TMS of door TMS voor de uitvoering van de overkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op
alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
5.8
Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van TMS komt, geldt een eigenrisico van € 500,-.
5.9 TMS is nimmer aansprakelijk voor schaden kleiner dan € 500,-, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen..
5.10 Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in onderhavige voorwaarden vermelde maxima en zal er een
verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit
conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.
5.11 Indien TMS, met inachtneming van het vorenstaande, aansprakelijk is voor de schade, is TMS gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken
of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.
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Bij eventuele schade wordt te allen tijde uitgegaan van het terugbrengen van het onderdeel in de oorspronkelijke staat en functionaliteit.
Onder functionaliteit wordt verstaan de eigenschappen of de hoedanigheden die de gekeurde onderdelen moeten hebben om het doel waarvoor de
onderdelen zijn ontworpen en gemaakt te behalen.
Indien het object een appartement is of valt onder de reglementen van een Vereniging van Eigenaren, vindt uitsluitend een mogelijke vergoeding van
schade plaats aan die onderdelen die voor rekening en risico zijn van de koper.
Indien het object een deel van een pand is, vindt vergoeding van schade plaats conform de van toepassing zijnde splitsingsakte.
Een door TMS uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport en/of advies kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q. een
garantieverzekering, respectievelijk een aanvullende dekking en / of aanvullende verzekering voor eventuele gebreken en/of tekortkomingen van welke
aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.
TMS is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en niet voor rekening van TMS behoren te komen,
noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of
noodzakelijk is.
TMS is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en / of derden
verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object.
TMS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of
reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.
Indien opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en TMS niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen
werkzaamheden niet volledig c.q. onjuist verricht, dan zullen aanvullende c.q. correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits de
opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens TMS van de tekortkomingen in kennis stelt.
TMS is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen door TMS of door personen
in haar dienst bij de uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en
met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden. TMS is voor tekortkomingen van personen in
dienst niet aansprakelijk, indien zij aannemelijk maakt, dat zij de tekortkomingen bij normale oplettendheid harerzijds niet heeft kunnen voorkomen of
ontdekken.
Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd;
A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises, arbitrages en alle verdere daarmee
samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal € 6.800,-, tenzij anders is overeengekomen,
B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende
honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door TMS met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te
vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
TMS is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige
medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het
bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige
werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en
schaden wegens door TMS uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de
schriftelijke overeenkomst vormt.. In alle gevallen waarin TMS gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door de
verzekering van TMS, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
TMS is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de
overheden of nutsbedrijven.
TMS is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven of voor schades
welke verband houden met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen of andere derden.
Alle kosten van de door (of door derden) voor koper in geschakelde deskundige(n) zijn voor rekening van de koper.

6

BESCHERMING VAN INFORMATIE EN KENNIS
Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en / of software,
blijven bij TMS en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over.
TMS en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat
die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

7
7.1

OPSCHORTING EN BEEINDIGING
Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat
van faillissement wordt verklaart, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft TMS het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en
interesten.
De ontbinding als bedoeld in voorgaande sub 7.1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploit.
Onverminderd de TMS verder toekomende rechten heeft TMS het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om
zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst ter keuze van TMS op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,
zonder dat TMS tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving
van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en
oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en
instructies van overheden, etc.

7.2
7.3

8
8.1

8.2

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en TMS mochten
ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst en/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der minne kunnen worden
opgelost, zullen in eerste instantie worden beslecht conform onderhavige algemene voorwaarden bouwtechnische inspecties en De Nieuwe Regeling
2005 (DNR2005). Alle geschillen, welke tussen partijen bestaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Assen.
Op alle met T.M.S. gesloten overeenkomsten en op alle aan T.M.S. verstrekte opdrachten is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het
Nederlands recht van toepassing.

Emmen, maart 2013.
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