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Toelichting
 

TOELICHTING

INTRODUCTIE

Via Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. heeft de bouwkundige een controle tijdens de bouw van uw 

nieuwbouwwoning uitgevoerd. Samen met de bouwkundige heeft u door de in aanbouw zijnde woning gelopen. In 

dit rapport treft u gebreken en bevindingen van de bouwkundige aan die hij tijdens de keuring heeft waargenomen. 

Verder is een lijst opgenomen waarin de voortgang van de bouw is weergegeven.

De keuring vormt een momentopname. Dit betekent dat bijvoorbeeld de weersgesteldheid van invloed kan zijn. In 

een droge periode is het niet of minder gemakkelijk om een lekkage te ontdekken. Ook kan het uitvoeren van 

bouwwerkzaamheden van invloed zijn op de keuring. De bouwkundige zal bijvoorbeeld geen vloer betreden die net 

is gestort of de aannemer/uitvoerder geeft aan dat een onderdeel van de woning niet veilig kan worden betreden.

Tijdens de rondgang van de woning geeft de bouwkundige uitleg over de bouwkundige onderdelen. Hij gaat in op uw 

vragen en neemt waar nodig en/of waar het kan foto’s om zijn bevindingen te ondersteunen. De bevindingen en 

eventuele gebreken zijn terug te vinden in het rapport. Hiermee krijgt u een beeld van de werkzaamheden die zijn 

uitgevoerd en waar het (mogelijk) fout kan gaan. Het wil niet altijd zeggen dat een geconstateerd gebrek een 

probleem is. De werkzaamheden zijn immers nog niet afgerond. De bouwkundige zal op basis van zijn kennis en 

ervaring gebreken opnemen in het rapport. Daarom zal in veel gevallen de gevonden gebreken een waarschuwend 

karakter hebben.

De controle tijdens de bouw is een visuele inspectie. Dit betekent dat de bouwkundige geen specialistisch onderzoek 

en geen controle van tekeningen en berekeningen uitvoert. De technische installatie wordt gecontroleerd op 

plaatsing/montage e.d., er vindt geen beoordeling plaats op capaciteit of goede werking.

MEER INFORMATIE

Op de website van Vereniging Eigen Huis staat meer informatie over het bouwen van een nieuwe woning. Onder 

andere komen de verschillende bouwfasen, de bouwtijd en betalingen van bouwtermijnen aan bod. Kijk hiervoor op 

www.eigenhuis.nl/nieuwbouw.

VRAGEN

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het informatie en adviescentrum van Vereniging Eigen Huis via 

(033) 450 77 50.
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Algemene gegevens

ALGEMENE GEGEVENS

AANVRAGER

Naam T.E.S.T.  Vereniging Eigen Huis

Adres Postbus 123 

Postcode 3800AS

Woonplaats AMERSFOORT

Lidnummer 526614

E-mail 526614@eigenhuis.nl

BOUWKUNDIGE

Naam DEMO

Nummer M0010

Telefoon (033) 450 77 50

GEKEURD OBJECT

Adres Displayweg 1

Postcode 3821BT

Woonplaats Amersfoort

Datum keuring 14 januari 2020

Weersgesteldheid Bewolkt

Woningtype Twee-onder-1-kap

Inhoud Groot

Bouwwijze Traditioneel

Bouwfase Ruwe casco

Project Nieuwbouw 2/1 kap te Amersfoort

Bouwnummer 2

Omvang 2 woningen

Contractpartij Jansen, Amersfoort

Bouwer Jansen, Amersfoort
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Voortgang bouw
 

VOORTGANG BOUW

In onderstaande tabel wordt van verschillende bouwdelen aangegeven wat de algemene voortgang van de 

werkzaamheden is.

ONDERDEEL AANWEZIG OPMERKINGEN

DRAAGCONSTRUCTIE

Vloeren Ja

Dragende wanden Ja

Overige draagconstructie (staal/beton) Ja

DAK

Hellend dakconstructie/dakplaten Ja

Dakbedekking hellend dak Ja dakpannen deels aangebracht, voorgevel 
en rechterzijgevel nog niet.

Dakkapellen/dakramen N.v.t.

Plat dakconstructie N.v.t.

Dakbedekking plat dak N.v.t.

Boeiboorden/dakranden Nee

Goten/hemelwaterafvoer Ja gedeeltelijk

GEVEL

Isolatie Ja tot goothoogte grotendeels gereed.

Metselwerk/voegwerk Ja

Buitenkozijnen/beglazing Ja Buitenkozijnen geplaatst, deels voorzien 
van beglazing.

Geveltimmerwerk Nee

Buitenschilderwerk Nee

AFBOUW

Trappen Ja trappen aanwezig, netjes afgedekt.

Scheidingswanden Ja

Dekvloeren Nee

Wandafwerking Nee

Plafondafwerking Nee

Binnenkozijnen Nee

Binnenschilderwerk Nee

Sanitair Nee

INSTALLATIE

Riolering Ja kruipruimte niet toegankelijk

Elektra Nee

Water Nee

Gas N.v.t.

Verwarming Nee

Ventilatie Nee
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Bevindingen / gebrekenlijst
 

BEVINDINGEN/GEBREKENLIJST

In onderstaande lijst heeft de bouwkundige gebreken en bevindingen genoteerd naar aanleiding van de keuring. 

Verder noteert de bouwkundige hier zijn indruk van de bouwplaats en van de bouw.

INDRUK BOUWPLAATS

Nette indruk, materialen netjes afgedekt.

INDRUK VAN DE BOUW

Goede indruk, over het algemeen staat het er netjes bij.

TOELICHTING OP TABEL

Ernstig: De bouwkundige heeft een bevinding/gebrek als ernstig gemarkeerd indien in deze kolom een vinkje is 

gezet. Wij adviseren u om over dit onderdeel contact op te nemen met de bouwer zodat deze tijdig 

maatregelen kan treffen om voor herstel/aanpassing te zorgen. Kijk voor meer informatie over 

problemen tijdens de bouw op de laatste pagina van dit rapport.

ONDERDEEL BEVINDINGEN / GEBREKEN ERNSTIG

BERGZOLDER/VLIERING

1 zolderruimte plafond dakplaat aansluiting randen/naden  ; naden 
tussen elementen zijn op dit moment deels afgeschuimd. 
Het is belangrijk dat alle naden goed worden 
afgeschuimd.

BUITEN

2 gevel isolatieplaat  ; sluit niet overal goed aan tegen de 
spouwlatten(kozijnen). Let op dit is bij alle kozijnen in de 
achtergevel en de zijgevel het geval.

3 gevel isolatieplaat  ; sluit niet goed aan rondom doorvoeren 
kruipruimte ventilatieroosters en buitenkraan. 
Het is belangrijk dat de isolatiedeken overal goed 
aaneengesloten is.
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ONDERDEEL BEVINDINGEN / GEBREKEN ERNSTIG

1E ETAGE

4 bad-/doucheruimte plafond plafondplaat beschadigd ; scheur in vloerplaat. 
Advies constructeur noodzakelijk.

BUITEN

5 dak hellend dak dakpan slordig geplaatst 

6 gevel gevelbekleding folie beschadigd ; Folie is beschadigd en 
dient vervangen te worden. Let ook op vervuiling van de 
beglazing. Hierdoor grote kans op krassen op de 
beglazing.

7 gevel metselwerk isolatiedeken  ; isolatie nog niet aangebracht, 
aandachtspunt dat dit ook daadwerkelijk goed gaat 
gebeuren.
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ONDERDEEL BEVINDINGEN / GEBREKEN ERNSTIG

8 gevel metselwerk isolatiedeken  ; sluit niet aan tegen kozijn 
achter het metselwerk. Let op dit is op meerdere plaatsen 
het geval.
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Vervolgstappen

VERVOLGSTAPPEN

HOE NU VERDER?

MELD GEBREKEN

Heeft de bouwkundige tijdens de controle een gebrek geconstateerd of andere bevindingen genoteerd? Meld dat 

gebrek en/of die bevindingen dan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de contractpartij en vraag om een oplossing. 

Maak hiervoor gebruik van onze voorbeeldbrief.

Gaat het om een gebrek dat na de oplevering niet meer goed ongedaan kan worden gemaakt, maar nu nog wel? 

Het plafond wordt bijvoorbeeld te laag uitgevoerd. Dan is snelle actie nodig. Neem contact op met de juridische 

helpdesk van Vereniging Eigen Huis (033 450 77 50).

CONTROLEER HERSTEL

Controleer of de bouwer herstel uitvoert. Gaat het om een gebrek dat bij de oplevering niet meer zichtbaar is? Dan 

is het extra belangrijk om te controleren of het gebrek is hersteld.

NOTEER BIJ OPLEVERING

Laat gebreken bij de oplevering noteren op het proces verbaal van oplevering, als de bouwer die niet (goed) heeft 

hersteld tijdens de bouw. Neem dit keuringsrapport mee naar de oplevering.

Meer informatie over gebreken tijdens de bouw.

WAT KAN VERENIGING EIGEN HUIS U NOG MEER BIEDEN?

Om uw positie als huiseigenaar te versterken heeft Vereniging Eigen Huis, naast de Controle tijdens de bouw, andere 

relevante diensten en nieuwbouw gerelateerde documenten en artikelen.

OPLEVERINGSKEURING

Een Opleveringskeuring is een visuele keuring op de dag dat de officiële oplevering plaats vindt. De onafhankelijke 

bouwkundige loopt uw woning kritisch na. U krijgt direct inzicht in de gevonden bouwkundige gebreken. Hiermee 

heeft u een sterke positie tegenover de bouwer. Ook krijgt u advies over de stappen na de Opleveringskeuring.

NIEUWBOUW KOOPWIJZER

Iedere twee weken ontvangt u een nieuwbouw nieuwsbrief met daarin handige tips en natuurlijk de laatste 

ontwikkelingen op de woningmarkt. U kunt zich hiervoor kosteloos inschrijven op onze website.

E-BOOKS EN OVERIGE DOWNLOADS

Wilt u meer lezen over alles wat te maken heeft met het kopen/bouwen van een nieuwbouw woning? Met onze 

gratis e-books en checklists loodsen wij u door het proces heen. Via de website kunt u deze downloaden.

VERHUISSERVICE

Wanneer u gaat verhuizen is het verstandig tijdig uw contracten en verzekeringen na te lopen. Door over te 

stappen naar een andere energieleverancier, Alles in 1-provider of verzekeraar kunt u mogelijk heel wat geld 

besparen. Via de website vindt u handige tools als de energie- en alles in 1-vergelijker en de verhuisplanner. Maar 

ook kunt u uw verzekeringen bij Vereniging Eigen Huis oversluiten tegen een scherpe premie. Bekijk het aanbod 

online.

 

Disclaimer

©2020 Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

HEEFT U VRAGEN? OF ADVIES NODIG?

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN U GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Eigen Huis Bouwkundig advies B.V. (een 100% dochter van Vereniging Eigen Huis)

Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort • 2020
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