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Top-10 gebreken

1.  Verouderde bitumenlaag op het platte dak

2.  Spaanplaat dakplaten

3.  Houtrot in de kozijnen

4.  Houtrot in de gevel

5.  Lek dubbelglas

6.  Verweerd voegwerk

7.  Aangetast beton in de beganegrondvloer

8.  Lekkages in afvoeren

9.  Vervuilde mechanische ventilatiebox

10.  Asbest

Infoblad
Woningscan 
Bouwperiode 1980-1990

Heb je een huis op het oog en wil je weten op welke bouwkundige problemen je bedachtzaam 

moet zijn? Dankzij onze jarenlange ervaring met bouwkundige keuringen, weten we welke gebreken 

veel voorkomen bij verschillende bouwperiodes. In deze Woningscan vind je een top-10 van 

veelvoorkomende gebreken bij een huis gebouwd in de periode 1980-1990. Handig om mee te nemen  

bij een bezichtiging. Meer weten over de gebreken of meer zekerheid over de staat van het huis?  

Bekijk dan het Gebrekenhuis of boek een bouwkundige keuring. 

https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/gebrekenhuis
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bouwtechnische-keuring
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1. VEROUDERDE BITUMEN LAAG OP HET PLATTE DAK

Heeft de woning een plat dak met een teerlaag? Door regen, zon en aangekoekt vuil kan deze laag gaan scheuren. Bij 

houten daken is teveel water op het dak funest; de houten constructie kan doorzakken.

2. SPAANPLAAT DAKPLATEN

In de jaren 80 werd veel spaanplaat gebruikt. Hierin is formaldehyde verwerkt, een natuurlijk, kleurloos gas met 

een scherpe, irriterende geur. Ook al is het gas in de loop van de tijd uit de platen verdampt, het is belangrijk dat de 

betreffende ruimtes goed geventileerd kunnen worden. 

3. HOUTROT IN DE KOZIJNEN

De kwaliteit van de kozijnen laat in deze bouwperiode vaak te wensen over. Wanneer het hout van de kozijnen te vochtig 

wordt, ontstaat in het hout een schimmel. Schimmels veroorzaken houtrot.  

 

4. HOUTROT IN DE GEVEL 

Heeft de woning gevelonderdelen van hout? Bij vocht en schimmelvorming is er kans op houtrot.  

5. LEK DUBBELGLAS

Zit er vocht tussen de twee glasbladen van een raam? Dit wijst op een lek in het dubbelglas. De condens is vooral 

zichtbaar als het buiten iets kouder is.  

6. VERWEERD VOEGWERK

Voegen kunnen zacht en poreus zijn; regenwater heeft het bindmiddel (cement) uit de voegmortel gespoeld. Ook 

kan het voegwerk niet goed zijn gedaan. Denk aan het gebruik van te weinig cement in de specie of het te vroeg laten 

uitdrogen van de voeg.

7. AANGETAST BETON IN DE BEGANEGRONDVLOER

Is de beganegrondvloer van gewapend beton? Dan is er kans op roestvorming. De oorzaak kan vocht zijn, maar ook het 

gebruik van bepaalde zouten om het beton sneller te laten harden. Beruchte vloeren zijn van de merken Kwaaitaal en 

Manta.

8. LEKKAGES IN AFVOEREN

Vaak zijn er onvoldoende beugels aangebracht die rioleringen ondersteunen. De leidingen gaan doorhangen en volstaan 

met afvalwater, met leidingbreuken en verstoppingen tot gevolg. Ook kunnen verbindingen van leidingen losschieten.

9. VERVUILDE MECHANISCHE VENTILATIEBOX

Heeft de woning een mechanische ventilatiebox? Deze wordt niet altijd goed schoongemaakt. Het schoepenrad in de 

box raakt dan steeds meer vervuild. Het vuil zorgt bij het draaien voor onbalans, het rad gaat geluid maken en de lagers 

slijten sneller. De ventilatiebox is dan eerder aan vervanging toe.

10. ASBEST

Vooral na de Tweede Wereldoorlog is er in woningbouw veel asbest gebruikt. Bij losgebonden asbest zijn de 

gezondheidsrisico’s groter dan bij hechtgebonden asbest. Losgebonden asbest, waarbij de asbestvezels niet of 

nauwelijks aan het materiaal vastzitten, is vanaf 1983 vrijwel niet meer gebruikt. Sinds 1 juli 1993 is de verkoop en 

(beroepsmatige) toepassing van asbest verboden.
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Hoe helpen wij je verder?
Een eigen huis kopen is een belangrijke beslissing. Je hoeft niet alles alleen te doen en uit te zoeken. Als lid van 

Vereniging Eigen Huis sta je sterker bij de aankoop van een woning én daarna. Voor € 29,80 per jaar geven wij antwoord 

op al je juridische, financiële, fiscale en bouwkundige vragen. Je profiteert van onze kennis, persoonlijk advies, de 

collectieve (inkoop)kracht van ruim 800.000 leden én van onze exclusieve services en diensten, zoals:

BOUWKUNDIGE KEURING

Met onze onafhankelijke Bouwtechnische keuring heb je snel inzicht in de bouwtechnische staat van een woning en 

weet je wat het herstellen van de aangetroffen gebreken jou gaat kosten. Zo weet je beter wat je koopt en sta je sterker 

in de onderhandeling.

GEBREKENHUIS

Meer weten over de verschillende gebreken en wat je eraan kunt doen? Hoe verwijder je bijvoorbeeld houtrot in de 

kozijnen? Of wat doe je met gescheurde dakpannen? In ons Gebrekenhuis zie je eenvoudig per woningonderdeel wat 

het probleem is, hoe snel je in actie moet komen en hoe je het probleem kunt (laten) aanpakken.

PRIJZENINDICATOR

Weten wat het kost om bijvoorbeeld voegwerk te vervangen? Of een dak te isoleren? In onze Prijzenindicator staan de 

12 meest voorkomende klussen. Je ziet direct welk prijskaartje hier gemiddeld aan hangt. De klus liever laten doen? 

Lees ook waar je op moet letten bij een offerte.

CHECKLIST HUIS BEZICHTIGEN

Gebruik onze Checklist Bezichtiging als leidraad bij elke bezichtiging.

E-BOOKS

•  Budgetteren voor het kopen van een huis (pdf): Wat zijn mijn financiële mogelijkheden? Welke kosten komen er bij 

een koophuis kijken? 

•  Een huis bezichtigen (pdf): Hoe bereid ik me voor op een bezichtiging? Welke vragen moet ik stellen? Hoe spot ik 

gebreken? 

•  Bieden, onderhandelen & kopen (pdf): Hoe moet ik onderhandelen? Wat komt er allemaal kijken bij een 

koopcontract? Waar krijg ik een betrouwbare inschatting van de woningwaarde?

• Bouwkundige keuring (pdf): Hoe laat ik mijn huis keuren? Wat zijn de voordelen van een keuring?

•  Financieren van een koophuis (pdf): Hoe krijg ik de financiering rond? Hoe sluit ik een hypotheek af?

•  Kopen van een appartement (pdf): Wat doet een VvE (Vereniging van Eigenaars)? Met welke aktes en reglementen 

krijg ik te maken?

Lid worden
Vereniging Eigen Huis helpt je als je vragen hebt over het kopen van een huis, de hypotheek, bouwkundige of juridische 

zaken. Word lid, profiteer van onze kennis én collectieve (inkoop)kracht van ruim 800.000 leden.

Meld je aan op eigenhuis.nl/lid-worden of bel 033 450 77 50

https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bouwtechnische-keuring
https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/gebrekenhuis
https://www.eigenhuis.nl/onderhoud/prijzenindicator
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/bezichtigen/checklist-bezichtigen#/
https://www.eigenhuis.nl/eigen-huis-kopen/maximale-hypotheek-en-budget-berekenen/budgetteren
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/bezichtigen/een-huis-bezichtigen#/
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/bieden/onderhandelen-bieden-en-kopen#/
https://www.eigenhuis.nl/eigen-huis-kopen/bouwkundige-keuring/bouwkundige-keuring
https://www.eigenhuis.nl/eigen-huis-kopen/hypotheek-en-overdracht/financieren
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/bieden/e-book-appartement-kopen#/
http://eigenhuis.nl/lid-worden
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE 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 Vereniging Eigen Huis • Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort

juli 2021 

Disclaimer

Dit is een publicatie van Vereniging Eigen Huis. De informatie is samengesteld op de hieronder genoemde datum. Wij merken op dat de inhoud van deze 

publicatie daarom een beperkte geldigheid heeft. Van tijd tot tijd zal de inhoud van de publicatie kunnen wijzigen. Via onze website kan de meest actuele versie 

van een publicatie worden aangevraagd. De publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is geheel vrijblijvend en 

wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen van een eventuele fout of onvolledigheid in deze publicatie 

aanvaardt Vereniging Eigen Huis geen aansprakelijkheid. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze publicatie liggen bij Vereniging Eigen Huis. 

Niets van de inhoud van deze publicatie mag openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vereniging Eigen Huis. 


