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Omschrijving 

 

Groenendaal 21, 9722 CM Groningen 
 
Aan een van de mooiste straten in Helpman ligt deze op te knappen hoekwoning. Behalve aan een mooie straat, ligt 
er naast de woning een voetpad waarbij je meteen de bossen rondom de Coendersborg inloopt; prachtig! De woning 
is ruim en beschikt over maar liefst zes slaapkamers. In de zonnige tuin die aansluit op het achtergelegen park waan 
je je buiten de stad. Voor diegene die de handen uit de mouwen wil steken om de woning naar eigen smaak op te 
knappen is dit een buitenkans! 
 
INDELING 
Begane grond: entree/tochtportaal, hal met leuke glazen metselstenen in de zijgevel, toilet met fonteintje, ruime 
woonkamer met vaste kast, extra gashaard en met deur naar de zonnige tuin gelegen op het zuiden, dichte keuken 
met deur naar de tuin. De keuken kan op eenvoudige wijze bij de woonkamer worden gevoegd zodat een heerlijk 
ruime leefruimte ontstaat. Achter de keuken zit een eenvoudige bijkeuken. 
 
Eerste verdieping: ruime overloop, vier slaapkamers waarvan een met deur naar een balkon over de volle breedte 
van de woning, badkamer met douchecabine, wastafel en tweede toilet. 
 
Tweede verdieping: deze verdieping is in het verleden geschikt gemaakt voor een studerend kleinkind en is voorzien 
van een eenvoudig keukenblokje, een douchecabine en een derde toilet (Sanibroyeur). Daarnaast zijn er twee ruime 
kamers. Hier zou je eventueel tijdelijk kunnen wonen tijdens de verbouwing. 
 
De achtertuin met achterom is gelegen op het zuiden en kan ook geheel naar eigen smaak worden ingericht. Naast 
de woning ligt een strook gemeentegrond waar al jaren gebruik van wordt gemaakt en hier zit dan ook een handig 
afdak voor fietsen of containers. 
 
Voor deze woning is een bouwkundig rapport beschikbaar. Verder wordt de woning verkocht in de staat waarin die 
wordt aangeboden. Hiervoor worden enkele clausules in de koopakte opgenomen. 
 
GOED OM TE WETEN 
- bouwkundig rapport beschikbaar 
- schilderwerk 2018 
- nieuwe groepenkast 
- cv-ketel ATAG 2018 
- voorzien van vloerisolatie 2015 
- 6 zonnepanelen (oud) 
- energielabel D
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Kenmerken 
 
Vraagprijs € 350.000,00 

Soort Woonhuis 

Type woning Hoekwoning 

Energieklasse D 

Aantal kamers 7 kamers waarvan 6 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 450 m3 

Perceel oppervlakte 150 m2 

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 140 m2 

Soort woning Eengezinswoning 

Bouwjaar 1962 

Tuin Achtertuin 85 m2 

Garage Geen garage 

Verwarming C.V.-Ketel 

Isolatie Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 
 :  

Locatie 
Groenendaal 21  
9722 CM  GRONINGEN 
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Kadaster 
 
 
Kadastrale gegevens 
Adres Groenendaal 21 
Postcode / Plaats 9722 CM  Groningen 
Gemeente Helpman 
Sectie / Perceel M / 5472 
Oppervlakte 150 m2 
Soort Volle eigendom 

 
 
Kadastrale kaart 
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Rapport bodeminformatie

Interessegebied (AOI) informatie
Gebied :  < 0,01  km²

jun. 24 2022 16:36:45 Midden-Europese zomertijd



24-06-2022 16:37

2/4

Samenvatting

Naam Aantal Gebied(km²) Lengte(km)

Tankbestand 3 N/A N/A

Historisch bodembestand 3 N/A N/A

Dempingen 0 0 N/A

Dempingen - geen rapport
beschikbaar 0 0 N/A

Onderzoeken 5 0,00 N/A

Onderzoeken - geen rapport
beschikbaar 0 0 N/A

Tankbestand

# Adres_omschrijving STATUS Aantal

1 Groenendaal 15, 9722 CM Groningen Gesaneerd 1

2 Groenendaal 17, 9722 CM Groningen Gesaneerd 1

3 Groenendaal 21, 9722 CM Groningen Gesaneerd 1

Historisch bodembestand

# Adres Omschrijving Locatiecode Aantal

1 Groenendaal 15, 9722CM
Groningen hbo-tank (ondergronds) - 1

2 Groenendaal 17, 9722CM
Groningen hbo-tank (ondergronds) - 1

3 Groenendaal 21, 9722CM
Groningen hbo-tank (ondergronds) - 1

Onderzoeken
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# Locatienaam Locatiecode Informatie Gebied(km²)

1 Coendersborg e.o., trace AA001407246

Voor deze locatie zijn de
volgende digitale rapporten
beschikbaar: 

BUS-SP TU-2018
419975-64
coendersborg e.o.pdf
VO-2018 419975-64
Coendersborg e.o.pdf

 
 
Met behulp van bovenstaande
linkjes kunt u het genoemde
rapport als PFD-bestand
opvragen. 
Voor eventuele vragen kunt u
ook contact opnemen met ons
klantcontactcentrum.

< 0,01

2 Groenendaal 15 AA001404389

Voor deze locatie zijn de
volgende digitale rapporten
beschikbaar: 

Rapport HOD080
Groenendaal 15.pdf
Rapport OOD080
Groenendaal 15.pdf

 
 
Met behulp van bovenstaande
linkjes kunt u het genoemde
rapport als PFD-bestand
opvragen. 
Voor eventuele vragen kunt u
ook contact opnemen met ons
klantcontactcentrum.

N/A

3 Groenendaal 21 AA001404393

Voor deze locatie zijn de
volgende digitale rapporten
beschikbaar: 

Rapport HOD082
Groenendaal 21.pdf
Rapport OOD082
Groenendaal 21.pdf

 
 
Met behulp van bovenstaande
linkjes kunt u het genoemde
rapport als PFD-bestand
opvragen. 
Voor eventuele vragen kunt u
ook contact opnemen met ons
klantcontactcentrum.

< 0,01

4 Haydnlaan / Groenendaal,
groenzones AA001406204

Voor deze locatie is het
volgende digitale rapport
beschikbaar: 

51149612-605
Coendersborg def 20-
04-2015 compleet.pdf 

 
 
Met behulp van bovenstaande
linkje kunt u het genoemde
rapport als PFD-bestand
opvragen. 
Voor eventuele vragen kunt u
ook contact opnemen met ons
klantcontactcentrum.

N/A

https://arcgis.groningen.nl/AA001407246/BUS-SP%20TU-2018%20419975-64%20coendersborg%20e.o.pdf
https://arcgis.groningen.nl/AA001407246/VO-2018%20419975-64%20Coendersborg%20e.o.pdf
https://gemeente.groningen.nl/contact
https://arcgis.groningen.nl/AA001404389/Rapport%20HOD080%20Groenendaal%2015.pdf
https://arcgis.groningen.nl/AA001404389/Rapport%20OOD080%20Groenendaal%2015.pdf
https://gemeente.groningen.nl/contact
https://arcgis.groningen.nl/AA001404393/Rapport%20HOD082%20Groenendaal%2021.pdf
https://arcgis.groningen.nl/AA001404393/Rapport%20OOD082%20Groenendaal%2021.pdf
https://gemeente.groningen.nl/contact
https://arcgis.groningen.nl/AA001406204/51149612-605%20Coendersborg%20def%2020-04-2015%20compleet.pdf
https://gemeente.groningen.nl/contact
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5 Groenendaal 17 AA001404391

Voor deze locatie zijn de
volgende digitale rapporten
beschikbaar: 

Rapport HOD081
Groenendaal 17.pdf
Rapport OOD081
Groenendaal 17.pdf

 
 
Met behulp van bovenstaande
linkjes kunt u het genoemde
rapport als PFD-bestand
opvragen. 
Voor eventuele vragen kunt u
ook contact opnemen met ons
klantcontactcentrum.

< 0,01

Gemeente Groningen, afd. Geo&Data. Hoewel dit rapport met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

https://arcgis.groningen.nl/AA001404391/Rapport%20HOD081%20Groenendaal%2017.pdf
https://arcgis.groningen.nl/AA001404391/Rapport%20OOD081%20Groenendaal%2017.pdf
https://gemeente.groningen.nl/contact


Energielabel woningen
Registratienummer
150241150

Datum registratie
01-06-2022

Geldig tot
24-05-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel D

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

Niet aanwezig

Aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

4,2 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Groenendaal 21 

9722CM Groningen

BAG-ID: 0014010010992102

Detailaanduiding Bouwjaar 1962

Compactheid 1,74

Vloeroppervlakte 138 m²

Woningtype

Hoekwoning

Opnamedetails

Naam

A.P. Sarfo

Examennummer

247300

Certificaathouder

EP labels & advies B.V.

Inschrijfnummer

EPG2020-54

KvK-nummer

82775354

Certificerende instelling

EPG-Certificering

Soort opname

Basisopname



Keuringsadres: Groenendaal 21 Inhoud:

Postcode / plaats: 9722 CM Groningen 1 Voorblad

Keuringsdatum: 16 juni 2022 2 Gegevens en samenvatting

Rapportnummer: RA 22-606 3 Interieur

4 Kruipruimte / kelder

Keuringsinstantie: BMAT 5 Installaties

Adres: van Heemskerckstraat 2 6 Algemene bouwdelen (1)

Postcode / Plaats: 9781 CD Bedum 7 Algemene bouwdelen (2)

Telefoon: 06 5114 3924 8 Garage / berging / diversen

Mail: info@bmat.nl 9 Programma van Eisen

RAPPORT BOUWKUNDIGE INSPECTIE

                                                 voor opleverkeuringen, bouwtekeningen, onderhoudsplanningen, VVE advies en bouwbegeleiding

mailto:info@bmat.nl


rapportnummer RA 22-606

adres Groenendaal 21

pc en plaats 9722 CM Groningen

datum

Aanvrager: Keuringsinstantie

naam: mw. R. Post-Hooijkaas bedrijf: BMAT

adres: Groenendaal 21 adres: van Heemskerckstraat 2

pc / plaats: 9722 CM Groningen pc / plaats: 9781 CD Bedum

telefoon: 050 850 3356 telefoon: 06 5114 3924

inspecteur: T.P. van der Wijk

tussenpersoon: F1 & Riant makelaars KvK nummer: 54765908 (Groningen)

Hereweg 29 ingeschreven als: Bouwkundig adviesburo

9725 AA Groningen

Geïnspecteerd pand: Verantwoording:

adres: Groenendaal 21 datum inspectie

pc / plaats: 9722 CM Groningen aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

woningtype: Hoekwoning

bouwjaar (indicatie):

VvE: n.v.t.

weer: zonnig T.P. van der Wijk

Kostenraming totale inspectie

Totaal interieur

totaal kruipruimte / kelder

totaal installaties

totaal algemene bouwdelen (1)

totaal algemene bouwdelen (2)

totaal garage / berging / div.

totalen

Er is geen verbeterplan opgesteld genoemde bedragen zijn incl. btw

Specialistisch onderzoek gewenst: asbestinventarisatie

Waarderingsnormen: Algemene beoordeling object:

geen gebreken waargenomen Hellende daken

kleine gebreken waargenomen Platte daken

gebreken waargenomen Metsel- en voegwerk

ernstige gebreken waargenomen Buitenkozijnen

technisch rijp voor sloop Buitenschilderwerk

Toelichting:

direct noodzakelijke kosten: herstel moet op korte termijn plaatsvinden om vervolgschade te voorkomen

op termijn noodzakelijke kosten: herstel zal binnen ca. 5 jaar moeten plaatsvinden

SOG: specialistisch onderzoek gewenst  NTC: niet te controleren

voorwaarden: Algemene voorwaarden BMAT van toepassing (bijlage bij dit rapport)

Algemeen:

Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op aannemersprijzen; er wordt geen rekening gehouden met zelfwerkzaamheid, 

tenzij anders vermeld. Alle beoordelingen zijn gebaseerd op visuele waarnemingen, er is geen destructief onderzoek 

uitgevoerd. Het kan zijn dat beoordelingen wijzigen na uitvoeren van vervolg of destructief onderzoek. Er is geen 

meubilair verplaatst tijdens de inspectie. Genoemde bedragen zijn ramingen op basis van ervaring. Voor exacte

prijzen dient u offertes op te vragen bij gespecialiseerde partijen. 
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goed

voldoende

matig

onvoldoende

slecht

voldoende

matig

voldoende

voldoende

matig

950

20470 3300 23770

0

2500

0

0

800

0

12500

3800

0

2600

3920

950

12500

1300

2600

3120

0

RAPPORTAGE BOUWKUNDIGE INSPECTIE

kosten

direct noodzakelijke totale kosten 

zakelijke kosten 

op termijn nood- 

1962

16-6-2022

16-6-2022



RA 22-606 Bouwkundig rapport
Groenendaal 21
9722 CM Groningen
16-6-2022

kosten kosten
onderdeel: score: omschrijving: direct termijn

G Dakconstructie:

De dakconstructie bestaat uit een houten kapconstructie, 

en is afgewerkt met ongeïsoleerd houten dakbeschot. 

Onder het voorste dakraam is in het verleden lekkage 

geweest waardoor het knieschot is aangetast. Dit is 

verder geen probleem; knieschot heeft geen 

constructieve functie. Plaatselijk enkele oude 

lekkageplekken waargenomen.

V Wanden:

De wanden zijn uitgevoerd in steen en in houtskelet 

(zolder). De wanden op de zolder zijn amateuristisch 

aangebracht en kunnen beter geheel worden verwijderd. 

(niet begroot) In de woonkamer, achter het behang zijn 

enkele scheuren waargenomen. Dit is geen reden tot 

zorg; worden veroorzaakt door thermische werking van 

het balkon.
G Vloeren:

De verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd in beton. Vloeren 

zijn voldoende vlak en stabiel; visueel geen gebreken 

waargenomen. 

V Toilet(ten) 250

Geen gebreken aan tegelwerk geconstateerd. De toiletpot 

is craquelé waargenomen; toiletpot vervangen. Het toilet 

op de zolder is een sanibroyeur; deze is niet op werking 

getest.

M Badkamer(s) 12000

Badkamer op de verdieping is in matige staat. Wand- en 

vloertegels zijn onthecht, douchecabine is defect. 

Rekening houden met een volledig badkamerrenovatie. 

Stelpost voor een nette badkamer begroot.

Diversen: 250

In de woning hebben binnendeuren gebruikersschade. 

Rekening houden met pas schaven van deuren en 

vervangen van sloten en krukstellen. De keuken is niet 

geïnspecteerd.

Totalen: Interieur: 12500 0
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Onderdeel: Interieur



RA 22-606 Bouwkundig rapport
Groenendaal 21
9722 CM Groningen
16-6-2022

kosten kosten
onderdeel: score: omschrijving: direct termijn

G Kruipruimte; vloerconstructie

De begane grondvloer is uitgevoerd in een betonnen 

vloer. Vanwege de in 2015 aangebrachte isolatie is het 

type vloer niet te achterhalen.

O Kruipruimte; riolering 1250

De riolering is uitgevoerd in PVC en gres. Onder het toilet 

is de riolering defect; dit herstellen.

M Kruipruimte; leidingwerk 2500

De cv leidingen in de kruipruimte zijn roestig en nog 

voorzien van stro-isolatie. De leidingen leidingen in de 

kruipruimte op termijn vervangen. De witte mantel is 

soms asbesthoudend.

V Kruipruimte; algemeen 50

Kruipruimte heeft een droog klimaat, de bodem is 

aardvochtig. De kruipruimteventilatie is voldoende. Het 

luik wil erg lastig open; luik beter pas maken.

Kelder
Niet van toepassing.

Totalen: Kruipruimte / kelder: 1300 2500
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Onderdeel: Kruipruimte / kelder

De kruipruimte van een woning is niet altijd bereikbaar. Wanneer het kruipluik kan worden geopend, zal de 

bouwkundige de kruipruimte vanuit de vloeropening beoordelen of de kruipruimte betreden en ter plaatse van de 

vloeropening de ruimte visueel beoordelen. Binnen het kader van de keuring zal de bouwkundige niet de gehele 

kruipruimte inspecteren.



RA 22-606 Bouwkundig rapport
Groenendaal 21
9722 CM Groningen
16-6-2022

kosten kosten
onderdeel: score: omschrijving: direct termijn

G Elektrische installatie; groepenkast

Aanzicht groepenkast; kast is uitgevoerd met 5 groepen 

en 2 aardlekschakelaars. De aardlekschakelaars zijn op 

werking getest, wij raden u aan dit periodiek ook zelf  te 

doen. 

V Elektrische installatie: bedrading en dozen

De bedrading is uitgevoerd in koperdraad met oude en 

nieuwe kleuren. (steekproef) Niet alle stopcontacten zijn 

geaard. Opmerking: de installatie voldoet niet aan de 

meest recente NEN 1010 normen. 

G Verwarmingsinstallatie; CV ketel

De CV-ketel (Atag) is van het bouwjaar 2018. Visueel zijn 

geen gebreken waargenomen. Tijdens de inspectie was 

de waterdruk 1,7 bar. Het is verstandig een 

onderhoudscontract voor de CV-ketel af te sluiten. 

V Verwarmingsinstallatie; radiatoren, leidingwerk regulier

De CV leidingen zijn uitgevoerd in metaal en deels 

voorzien van buisisolatie. Dit soort buizen is gevoelig voor 

roesten; op (lange) termijn rekening houden met 

vervangen van het cv leidingwerk.

onderhoud

Ventilatie

Er is geen MV installatie aanwezig; er wordt geventileerd 

d.m.v. draai- en uitzetramen. De badkamer voorzien van 

deugdelijke ventilatie. Kosten hiervoor reeds begroot op 

blz 3 bij 'badkamers'.

Diversen: regulier

In de bijkeuken is een gaskachel waargenomen. Het is 

niet bekend of deze nog in gebruik is. Laat, alvorens deze 

te gebruiken, een onderhoudsbeurt aan de kachel 

uitvoeren.

onderhoud

Totalen: Installaties: 0 0
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Onderdeel: Installaties



RA 22-606 Bouwkundig rapport
Groenendaal 21
9722 CM Groningen
16-6-2022

kosten kosten
onderdeel: score: omschrijving: direct termijn

V Buitenkozijnen, ramen en deuren 150 verbeterplan

De houten buitenkozijnen, ramen en deuren zijn in 

voldoende staat. Enkele uitzetramen klemmen; deze 

bijschaven. De enkele ruiten bij voorkeur vervangen. In 

dat geval ook de draairamen vervangen. (niet begroot)

V Schoorsteen en dakdoorvoeren 450

De schoorsteen op de kopgevel is in voldoende staat. De 

mandelige schoorsteen (foto) is in matige staat. Er is 

mosaangroei en uitgespoeld voegwerk waargenomen. 

Deze schoorsteen (samen met de buren)  renoveren: mos 

verwijderen, voegwerk herstellen, schoorsteen 

impregneren.

Overstekken boeidelen en windveren

Niet van toepassing.

V Hellende daken 200

De hellende daken zijn afgewerkt met dakpannen. De 

pannen verkeren in voldoende staat; visueel geen 

gebreken waargenomen. Pannen zijn wel wat bemost; dit 

verwijderen i.v.m. risico op vorstschade. Op de kopgevel 

is een gevelpan defect; deze vervangen. Onder de 

zonnepanelen is niet geïnspecteerd.

M Platte daken 1800

De platte daken zijn afgewerkt met bitumineuze 

dakbedekking.  Verkoper geeft aan dat het dakje wel een 

wat lekt. De zinken dakrand is in matige staat. In dit geval 

is het verstandig tevens de bedekking te vervangen.

V Dakgoten en hemelwaterafvoeren

De dakgoten zijn uitgevoerd in zink en verkeren in 

voldoende staat. De goot aan de achtergevel was tijdens 

inspectie wel wat vervuild; dit verwijderen en ook 

periodiek blijven doen. De goot aan de voorgevel is 

vanwege de hoogte niet geïnspecteerd. Aan de onderzijde 

echter geen indicatie op gebreken waargenomen.

Totalen: daken en gevels (1): 2600 0
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Onderdeel: Algemene bouwdelen (1)



RA 22-606 Bouwkundig rapport
Groenendaal 21
9722 CM Groningen
16-6-2022

kosten kosten
onderdeel: score: omschrijving: direct termijn

Betimmeringen / gevelbekleding

Niet van toepassing.

M Schilderwerk 2500

Het schilderwerk is deels in matige staat. Dit schilderwerk 

opnieuw uitvoeren; oude verflagen verwijderen, gronden 

en aflakken. Rekening houden met plaatselijk 

houtrotherstel en vervangen van kitvoegen en glaslatten. 

De bloembak aan de voorgevel is een risico voor het 

houten kozijn en schilderwerk. Begroeiing in deze bak 

altijd kort snoeien. Achter de begroeiing is niet 

geïnspecteerd.

V Metsel- en voegwerk 150

Het metsel- en voegwerk is in voldoende staat. Plaatselijk 

zijn wat voegen uitgevallen of verzand; dit wel herstellen 

i.v.m. risico op inwatering en vorstschade. Voegwerk 

regelmatig inspecteren en bij beschadigingen direct 

repareren. 

V Loodconstructies 20

De loodconstructies zijn in voldoende staat, visueel geen 

gebreken waargenomen. Op de kopgevel is wel een deel 

opgewaaid; dit herstellen vanwege risico op invliegen 

insecten en/of voegels.

V Betonnen gevelonderdelen 450

Het betonnen balkon is in goede staat. Het voegwerk van 

het bovenste deel van de gemetselde balkonmuur is in 

matige staat. Hier de losse delen uithalen en opnieuw 

invoegen. Om de toplaag te beschermen is het verstandig 

een coating op de balkonvloer aan te brengen. (niet 

begroot)

Diversen 800

Het dakraam aan de achterzijde is in slechte staat. Dit 

raam op (korte) termijn vervangen.

Totalen: daken en gevels (2): 3120 800
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kosten kosten
onderdeel: score: omschrijving: direct termijn

Garage / berging algemeen

De diverse opstallen op het terrein zijn niet uitgebreid 

geïnspecteerd. Wel is duidelijk dat het groene schuurtje 

in slechte staat verkeerd; deze kan gesloopt worden. 

Geen kosten begroot voor de opstallen.

Diversen Asbest SOG

In de woning is asbestverdacht materiaal waargenomen. 

Een asbestinventarisatierapport laten opstellen. 

Eventuele sanering is echter niet verplicht.

Diversen insecten

Geen sporen van houtverterende insecten waargenomen.

M Diversen brandveiligheid 250

De aanwezige rookmelder(s) zijn niet op werking getest. 

Per 1 juli moet op elke verdieping een rookmelder 

worden geïnstalleerd. De kunststof schroten in de 

badkamer uit oogpunt van brandveiligheid vervangen.

O Diversen inbraakpreventie 700

De buitendeuren en ramen zijn niet voldoende 

inbraakwerend. Ook is divers sluitwerk in matige staat. De 

deuren voorzien van veiligheidsschilden, de ramen 

voorzien van afsluitbare raamboompjes en deugdelijke 

uitzetters.

Algemene opmerkingen

Woning is qua casco in voldoende staat. Naast hetgeen in 

dit rapport benoemd ook rekening houden met een 

inhaalslag op gebied van duurzaamheid. Dit soort kosten 

zijn niet begroot maar komen wel vaak in aanmerking 

voor subsidie.

Totalen: garage / berging / diversen 950 0
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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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Voorwaarden 

 
Koopakte: Conform NVM-model   
 
Kosten koper: De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht 
voortvloeien zijn voor rekening van de koper.   
 
Notaris: Naar keuze kopende partij, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.   
 
Waarborgsom/ bankgarantie: Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij verlangt 
verkoper van koper, indien de overdracht later dan 8 weken na datum overeenkomst plaats vindt, een waarborgsom 
of bankgarantie, groot 10% van de koopsom, welke binnen 2 weken na definitieve overeenstemming* in handen van 
de notaris of diens bank- of girorekening wordt gestort. 
*Definitieve overeenstemming houdt in dat de bedenktijd en de termijnen van eventuele voorbehouden zijn 
verstreken.    
 
Bedenktijd: Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen, na de ter hand stelling van een kopie van de door 
koper en verkoper getekende koopakte, het recht de koopovereenkomst te ontbinden 
*Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en koopt voor eigen 
gebruik.   
 
Financiering: Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor 
financiering voor een periode van 6 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te 
worden overeengekomen.   
 
Oplevering: In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken 
(voor zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende- leidende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en 
vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.   
 
Baten en lasten: Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de 
akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum 
van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerendezaakbelasting 
wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.   
 
Inschrijving: Partijen hebben het recht, gezamenlijk of afzonderlijk, de koopakte door de notaris te laten inschrijven 
in de openbare registers. Inschrijving beschermt onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na de 
inschrijving ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement surseance of 
schuldsanering.   
 
Identiteit partijen: Koper en verkoper stemmen ermee in dat, indien een der partijen daarom verzoekt, de 
wederpartij zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 
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Plattegronden: Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze 
informatie is u geheel vrijblijvend verstrekt. wij hebben bij het samenstellen van deze verkoopinformatie de nodige 
zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat zich in deze brochure onjuistheden of onvolkomenheden bevinden. 
Wij zijn hiervoor niet aansprakelijkheid. Eventuele oppervlakten, maten en afstanden zijn door mij zo nauwkeurig 
mogelijk opgemeten. Niettemin zijn de genoemde maten en oppervlakten indicatief. Aan de inhoud van deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.   
 
Asbestclausule: Asbest is een prima product vanwege de goede eigenschappen die het bezit voor de bouw. Er kleven 
echter ook nadelen aan asbest, die naar verluidt gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Deze 
manifesteren zich met name bij de verwijdering daarvan. Sinds juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende 
materialen dan ook verboden. Tot die tijd kunnen er echter asbesthoudende materialen zijn gebruikt in de bouw, of 
zijn verwerkt in materialen welke zijn gebruikt in de bouw. Verkopers zijn niet altijd bekend met de aanwezigheid 
van asbest, omdat het erg moeilijk is om te herkennen in welke materialen asbest is gebruikt, welk soort asbest is 
gebruikt en in welke mate. Bij dergelijke panden neemt F1 & Riant Makelaars standaard een clausule op in de 
koopovereenkomst waarbij koper verklaart bekend te zijn met de (mogelijke) aanwezigheid van asbesthoudende 
materialen alsmede een uitsluiting van aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele (gezondheids)risico’s 
daaromtrent en voor een eventuele verplichting tot verwijdering en de kosten die dat met zich mee brengt. Met 
andere woorden, u neemt als koper alle risico’s volledig over. 
Meestal zal deze clausule er als volgt uitzien: 
In de onroerende zaak kunnen gezien het bouwjaar asbesthoudende stoffen of materialen 
aanwezig zijn. Gebruik van asbesthoudende stoffen was toen nog toegestaan. In het geval deze 
worden verwijderd dienen door koper die maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die 
de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart 
verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid in en/of de verwijdering van asbest 
uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien, nu en in de toekomst. 
 
Ouderdomsclausule: Bij huizen ouder dan circa 30 jaar wordt door ons een ouderdomsclausule opgenomen. In een 
ouderdomsclausule wordt de koper er op gewezen dat de woning een bepaalde leeftijd heeft en dat de eisen die aan 
de (bouw)kwaliteit van de woning gesteld mogen worden in het algemeen (aanzienlijk) lager liggen dan bij nieuwe 
woningen. Deze kan luiden als volgt: 
 
“Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan (…) jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 
van deze koopovereenkomst komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal gebruik als gevolg van de ouderdom voor rekening en risico van koper. 
  
Lijst van roerende zaken: Het is voor u als koper natuurlijk van groot belang om te weten wat u precies koopt. Niet 
alle zaken in een onroerend goed worden door de verkoper achterlaten. Er kunnen zaken zijn die worden 
meegenomen. Er wordt door F1 & Riant Makelaars voorafgaande aan de verkoop een lijst  opgesteld met zaken die 
de verkoper meeneemt, die achterblijven of die tegen een bepaalde prijs kunnen worden overgenomen. Het is voor 
u belangrijk om hiernaar te vragen voorafgaande aan een eventuele onderhandeling. Er kunnen namelijk 
tussentijds ook wijzigingen optreden in deze lijst. Wanneer u een bieding doet, gaat F1 & Riant Makelaars uit van de 
lijst zoals deze u is overhandigd, tenzij expliciet door u anders is aangegeven. 
 

 


