
Rapportage bouwkundig onderzoek

van Polanenstraat 78 
3341 GR Hendrik Ido ambacht 

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Digital Dutch garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Digital Dutch
verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de
resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

Verklaring en aansprakelijkheid

De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Digital Dutch naar beste kennis en weten
onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Digital Dutch is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of
onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens
opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen
maximaal 4 maanden na rapportage datum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 3 jaar na
datum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Digital Dutch nadrukkelijk van de
hand gewezen.
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Administratieve Gegevens

Datum inspectie

Opdrachtgever Keuringsinstantie

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Vuijk

van Polanenstraat 76 

3341GR

Naam

Adres

Postcode / Plaats

Email

Digital Dutch

Nieuwstad 1

4285AW Woudrichem

info@digitaldutch.com

Geïnventariseerde object Verantwoording

Plaats

van Polanenstraat 78 

3341 GR

Hendrik Ido ambacht Digital Dutch

Rapportnummer

27 sep 2012

0

Adres

Postcode

Bouwjaar 1974

Hendrik Ido ambacht 

Telefoon C.Vuijk

Telefoon 0183 311699

K.v.K. 1234

Bouwkundige JD Stegeman

Woudrichem 09 nov 2012
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Samenvatting

Omschrijving van de opdracht

In verband met een lekkageprobleem is er onderzoek naar mogelijke aantastingen uitgevoerd.

Opmerkingen opdrachtgever

Opdrachtgever gaf aan dat de lekkage was ontstaan naar overvloedige regenval.

Samenvatting van de bevindingen

Tijdens de inspectie zijn er op diverse plaatsen verhoogde vochtpercentages gemeten. De woning (bouwval) naast de
geïnspecteerde woning is recent gesloopt. Een inspectie op het dak laat zien dat de keramische dakpannen in voldoende conditie
verkeren, de bitumineuze dakbedekking is gedateerd en dient op termijn te worden vervangen. Aangezien er op diverse plaatsen
schade aan het stucwerk op de buitengevels is ontstaan is t.p.v. de schades vochtdoorslag van de gevels waargenomen. T.p.v. de
voorzetwanden is er geen mogelijkheid om vocht te meten.
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Kosten

Directkosten
(0 tot 1 jaar)

VerbeterkostenTermijnkosten
(0 tot 5 jaar)

Totale kosten excl. 
verbeterkosten 

Kostenraming totale inspectie
(Verzamelstaat)

Zie bevinding/foto 1 € 300,00      € 200,00      € 100,00      € 300,00      

Zie bevinding/foto 3 € 0,00      € 1.000,00      € 0,00      € 1.000,00      

€ 100,00      Totaal € 1.200,00      € 300,00      € 1.300,00      

Toelichting op kostenberekeningen in het rapport.

Belangrijk informatie m.b.t. kostenberekeningen.

Directkosten

Termijnkosten

Verbeterkosten

: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade.

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

: Kosten die samenhangen met verbeteringen die u aan een woning wilt aanbrengen.

Overige opmerkingen m.b.t. kostencalculaties en vervolgonderzoek.

Er kan bij de detailinformatie worden verwezen naar vervolgonderzoek om risico's uit te sluiten. Kosten van stut, sloop, steigerwerk
en van ver- en/of gevolgschade zijn niet opgenomen. Genoemde bedragen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Voor een prijsberekening wordt geadviseerd een gespecificeerde offerte te vragen. U dient nog rekening te houden met
uitgaven t.a.v. zelfwerkzaamheden, niet begrote onderdelen en regulier onderhoud. 

De kosten zijn ingedeeld in drie categorieën: 

* afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering);
* gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid (geen doe het zelf werkzaamheden);
* vermeld inclusief btw.
* slechts bedoeld ter indicatie.
* indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging.
* vastgesteld met als uitgangspunt dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken.
* gebaseerd op landelijk gemiddelde prijzen uit diverse officiële databanken voor bouwkosten.
* gebaseerd op gemiddeld luxe niveau, basisuitvoering en omvatten materiaal en arbeid.
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Uitwerking van de bevindingen

1 Met name in de voor en achtergevels zijn verhoogde vochtpercentages aangetroffen, voor
de zijmuren zijn voorzetwanden aangebracht. T.p.v. de voorzetwanden zijn geen
vochtmetingen
uitgevoerd.

Direct: € 100,00 Termijn: € 200,00 Verbeter: € 300,00Kosten

2 De relatieve luchtvochtigheid in de woning was tijdens de inspectie 67,1%, dit is aan de
hoge kant. De gemiddelde luchtvochtigheid dient tussen de 50 en 60% te zijn.

3 In diverse kasten is vochtaanslag op de wanden zichtbaar, dit wordt mogelijk veroorzaakt
door het terug plaatsen van b.v. natte schoenen en/of net gedragen schoenen. Om dit
probleem te voorkomen is een oplossing om b.v. roosters in de kastdeuren aan te
brengen.

Direct: € 0,00 Termijn: € 1.000,00 Verbeter: € 0,00Kosten


