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Stappenplan
Nieuwbouwhuis: 
gebreken na oplevering

Wat kun je doen als je gebreken in je nieuwbouwhuis ontdekt na de oplevering? Volg onderstaand 

stappenplan. In dit stappenplan gaan wij ervan uit dat jouw nieuwbouwhuis is gebouwd onder de 

garantie van SWK, BouwGarant of Woningborg.

Stap 1. 
STUUR EEN VERZOEK TOT HERSTEL

Meld het gebrek schriftelijk aan de bouwer, zo snel mogelijk nadat je het ontdekt (zie voorbeeldbrief). Stuur een kopie naar 

SWK, BouwGarant of Woningborg. Welke instantie je moet hebben staat op jouw waarborgcertificaat.

De bouwer moet vervolgens het gebrek onderzoeken. Als na het onderzoek blijkt dat het gebrek niet onder zijn 

aansprakelijkheid of de garantie valt, mag hij inspectiekosten rekenen. In de garantie- en waarborgregeling staat hoeveel hij 

mag rekenen. Meestal ligt dit bedrag tussen de € 70 en € 100. 

Ontdek je het gebrek binnen drie maanden na oplevering, dan kun je de 5%-regeling nog gebruiken. Je vraagt dan aan de 

notaris (een deel) van het depot te handhaven. Doe dit binnen drie maanden na oplevering. Stuur een kopie van de brief 

naar de bouwer. In de brief moet staan welke gebreken nog niet zijn hersteld en welk bedrag je bij de notaris wilt blijven 

vasthouden. Het geld dat in depot blijft, moet in redelijke verhouding staan tot de nog aanwezige gebreken. Als je een 

bankgarantie hebt in plaats van een depot, vraag dan om (gedeeltelijke) handhaving van de bankgarantie.

Stap 2. 
STEL DE AANNEMER IN GEBREKE 

Als de bouwer niet of negatief reageert op jouw melding, stel hem dan, zoals dat heet, in gebreke. Doe dit per aangetekende 

brief. Stuur een kopie van de brief naar de waarborgende instantie (SWK, BouwGarant of Woningborg). Zie onze 

voorbeeldbrief.

Heb je een rechtsbijstandsverzekering, neem dan voor het schrijven van de brief contact op met je verzekeraar. 
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Stap 3. 
BEMIDDELING VIA DE WAARBORGINSTANTIE 

Als de ingebrekestelling niet helpt en je komt er samen met de bouwer niet uit, dan kun je het probleem voorleggen aan 

de instantie waar de garantieregeling loopt. Welke instantie dat is, staat op het waarborgcertificaat. De bemiddeling is niet 

verplicht en de uitkomst is niet bindend. Wel kun je er wellicht een procedure mee voorkomen. 

Stap 4. 
PROCEDEREN  

Als ook eventuele bemiddeling via de waarborgende instantie niet helpt, kun je overwegen om een procedure 

te starten. Of dit zinvol is, hangt af van het financiële belang van je zaak, de procedurekosten en of je een 

rechtsbijstandsverzekering hebt. Neem voor je gaat procederen contact op met ons Informatie & Adviescentrum op 

(033) 450 77 50 of met de rechtsbijstandsverzekeraar. Wacht niet te lang, jouw recht op herstel kan verjaren of vervallen.

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.
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