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1 Algemene gegevens  
 
 

1.1  Opdrachtgever 
  

Naam Stichting Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen 
Postbus Plantage Middenlaan 2F 
Postcode en plaats 1018 DD Amsterdam 
Telefoon 088 – 099 09 10 
Contactpersoon de heer R. Manuel 
Email rmanuel@nivon.nl 
  
  

1.2  Object  
  

Omschrijving/gebruik Natuurvriendenhuis “Villa Eikhold” 
Adres Valkenburgerweg 72  
Postcode en plaats 6419 AV Heerlen 
Bouwjaar 1913 
Verbouwingen 1990 
Aantal bouwlagen 2 
  
  

1.3 Inspectie  
  

Soort inspectie visuele inspectie 
Rapportnummer 1680-08.12.01.0 
Rapport datum 22 maart 2018 
Opname datum 30 november 2018, 14 maart 2019 
Inspecteur C. Temmink 
Weersgesteldheid bewolkt, ca. 7 °C resp. bewolkt, regen, ca 6 °C 
  
  

1.4 Verantwoording en aansprakelijkheid 
 

Het rapport is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er wordt geen 
verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan de opdrachtgever.  
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2  Bouwkundige inspectie 
 
 

2.1 Doel bouwkundige inspectie 
 

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van het  
object en opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op 
korte termijn. 
 
Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de 
eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in 
relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie 
is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en 
gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd, een vermoeden 
hiervan zal worden aangegeven. 
 
Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te 
verwachten kosten zoals aangegeven, wat niet uitsluit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde 
object gebreken kunnen voordoen met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud 
welke niet gesignaleerd zijn. 
Het rapport dient niet te worden gezien als een garantie m.b.t. het te verwachten onderhoud en de 
daarmee gemoeide kosten. 
 
Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt mee dat specialistische 
onderzoeken niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen 
worden uitgevoerd en er geen onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc. 
om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. Kortom: er vinden geen 
destructieve onderzoeken plaats. 
 
 

2.2 Het bouwtechnische rapport 
 

In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven: 

•  Waardering staat van onderhoud per onderdeel 

•  Waarneembaarheid van het element 

•  Constateringen en opmerkingen m.b.t. de conditie van een onderdeel 

•  Eventueel foto’s van gebreken. 
 

 

2.3 Beoordeling van het object 
 

De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken; 

•  De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er 
aan de bouwdelen gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren. 

•  De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, 
onjuiste uitvoering of calamiteiten. 
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Het is nimmer exact vast te stellen hoe en in welke mate de onderhoudstoestand van een onderdeel 
gedurende de geldigheidsduur van het rapport kan verslechteren. 
In het bouwtechnische rapport worden dan ook geen indicaties gegeven over de resterende 
levensduur en/of het in de toekomst te verwachten tijdstip van vervanging van een onderdeel.  
 
In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of slechts deels 
geïnspecteerd kan worden, wordt een inschatting gemaakt gebaseerd op eventuele (niet) 
geconstateerde relevante gebreken aan aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en 
ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. de gemaakte inschatting. 
Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, 
dient de opdrachtgever een nader/destructief/specialistisch onderzoek uit te laten voeren naar de 
kwaliteit van het betreffende onderdeel. 

 
 

2.4 Werkwijze 
 

Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden 
geïnspecteerd voor zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie 
blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit 
in het rapport worden weergegeven. Indien tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of 
gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dat uitsluitend ter beoordeling 
door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden gekeurd en zal hier in de rapportage 
melding van worden gemaakt. 
 
Voor objecten wordt een visuele inspectie verricht naar functionaliteit en kwaliteit 
van de aan en in het object aanwezige onderdelen. Voor onderdelen die niet visueel zijn te 
inspecteren zal een afgeleid oordeel worden gegeven op basis van de vermoedelijke kwaliteit op 
grond van de staat dan wel zichtbare, samengestelde en met dit onderdeel verband houdende 
onderdelen. 
 
De inspectie is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de inspectie sterk 
bepalend kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op weersomstandigheden, maar ook op 
de mate waarin onderdelen zijn te beoordelen, zoals zicht en bereikbaarheid. 
Het kan voorkomen dat een schade of gebrek wordt geconstateerd waarvan de oorzaak of ernst 
zonder aanvullend onderzoek niet goed kan worden vastgesteld. In voorkomende gevallen wordt 
hierover bij de onderzoeksresultaten een opmerking gemaakt. 
De beoordeling wordt weergegeven met een algehele kwaliteitsaanduiding verduidelijkt door een 
toelichtende tekst per gebouwonderdeel. 
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2.5 Raming van kosten 
 

In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van herstelkosten en/of onderhoudskosten worden 
gegeven zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen 
voor arbeid en materiaalinzet door professionele bedrijven. Deze kosten hebben betrekking op herstel 
van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten einde het object terug te brengen tot een 
redelijke staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De kostenramingen dienen 
uitsluitend als zodanig te worden gehanteerd bij de beoordeling van een object en zijn niet bedoeld als 
een aannemersbegroting. 
Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport 
genoemde prijzen geen rechten worden ontleend. 
 
Lokale omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot afwijkingen ten opzichte van de kostenramingen. 
Stelposten worden opgenomen indien het niet mogelijk is een exacte inschatting van noodzakelijk 
herstel of vervanging vast te stellen. 
De omvang van de schade is niet vast te stellen (lekkage van verweerde dakbedekking kan leiden tot 
aantasting van de niet-zichtbare draagconstructie), de herstelkosten hangen sterk 
af van de gekozen oplossing (afwerking wanden, vervangen van vloer), pas na het 
vaststellen van de exacte oorzaak kunnen herstelkosten worden vastgesteld (fundering, 
vocht in kruipruimte), te vernieuwen onderdelen in het interieur zijn sterk afhankelijk van 
kwaliteit en uitvoering. Van een aantal van deze posten kan binnen ruime marges een schatting 
worden gemaakt. 

 

3 Technische staat 
 
 

3.1 Toelichting 
 

De beoordeling van de technische staat waarin het object verkeert heeft betrekking op de 
volgende aspecten: 
•  De kwaliteit van de samenstellende onderdelen en van het object als geheel. Hierbij 

wordt nagegaan of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te 
constateren en in hoeverre de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het 
verouderingsproces. 

•  De onderhoudstoestand van het object en de samenstellende onderdelen. Bij de 
beoordeling zijn de volgende criteria aangehouden: 

 
Waardering  Omschrijving 
Uitstekend Het element verkeert in nieuwstaat. 
Goed Het element vertoont geen gebreken en/of verouderingsverschijnselen. 
Redelijk Het verouderingsproces van het element is op gang gekomen. Incidenteel kan een 

storing in de functie van het element optreden. 
Matig Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep.  Storingen komen 

plaatselijk voor en/of zijn reeds voorgekomen. 
Slecht De functievervulling van het element is niet meer gewaarborgd. Het einde van de 

technische levensduur is vrijwel bereikt. Regelmatig komen ernstige gebreken voor. 
Zeer slecht De functievervulling van het element is niet meer gewaarborgd. Het einde van de 

technische levensduur is bereikt. 

 
De in dit rapport genoemde bedragen voor herstel en/of vervanging zijn gebaseerd op een uitvoering 
door erkende bedrijven. Hoewel ons bureau streeft naar een zo goed mogelijke benadering van de 
richtprijzen, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de uiteindelijke aanneemsom van de 
door de opdrachtgever gewenste ondernemer. 
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4 Rapportage 
 
 

4.1 
 
4.1.1 

Inspectieresultaten 
 
Voorgevel, zuidwest-oriëntatie 
 
 

 
 
 

Metselwerk, baksteen 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: 
 

- incidenteel uitgespoeld of verzandend voegwerk 
- incidenteel uitkomend voegwerk, vaak cementvoeg. Dit voegwerk is op onjuiste wijze 
aangebracht, te ondiep uitgehaalde voeg waarover nieuwe (cement-) voeg is 
aangebracht. 
- roestend ijzerwerk, o.a. van (verdwenen) luikwervels 

Foto: 
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Advies: 
 

- onderzoeken of scheuren stabiel zijn of groter worden. Wanneer scheuren groter 
worden of wanneer deze na inboeten en/of voegwerkherstel terugkomen oorzaak 
onderzoeken. 
- voegwerk partieel herstellen. Waar dit moet gebeuren voeg voldoende diep (diepte > 
2x breedte voeg) uithalen waarbij steen intact dient te blijven. Voegspecie dient 
compatibel met metselwerk te zijn. 
- roestend en overbodig ijzerwerk verwijderen, overig ijzerwerk conserveren 
- scheuren inboeten 

Aanvullende 
maatregelen: 

- gevelsteigerwerk 

 
Hardsteen, afdekker, dorpel en waterlijst 

Waardering: -  
Waarneembaar: -  
Gebrek: -  
Foto: -  
Advies: -  
Aanvullende 
maatregelen: 

-  

 
Geveltimmerwerk 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: - luifel is voorzien van Trespa, onbekend is waarop dit materiaal verwerkt en 

aangebracht is. 
Foto: 

 

 

   
Advies: 
 

- Plaatmaterialen dienen ventilerend aangebracht te worden. De aftimmering van de 
luifel lijkt hieraan niet te voldoen. Bij een onderhoudsbeurt Trespa door een geëigend 
materiaal als grenen delen vervangen en ventilerend aanbrengen. 

Aanvullende 
maatregelen: 

- zie ook onder 4.2.1 Dak. Aansluiting op opgaand werk verbeteren. 
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Buitenkozijnen 

Waardering: Redelijk / goed  
Waarneembaar: 
 

- begane grond goed 
- eerste (kap-) verdieping gedeeltelijk van binnenuit  

Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken 
- de naad tussen metselwerk en kozijn is afgedicht middels een ril (cement-) specie 
- vochtgehalte dakkapellen met ca. 25% aan de hoge kant. 

Foto: 

 

 

Advies: 
 

- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- kozijnen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- kozijnen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem. 
- de (cement-) voeg tussen metselwerk en buitenkozijnen verwijderen en vervangen 
door kalkspecie 

Aanvullende 
maatregelen: 

 
- steigerwerk 

 
Buitendeuren en draaiende delen 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: goed  
Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken 
Foto: 

 

 
Advies: 
 

- hang- en sluitwerk nazien en herstellen en zo nodig aanvullen en/of vervangen 
- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- bewegende delen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- bewegende delen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- beglazing sealen 

Aanvullende 
maatregelen: 

T.b.v. duurzaamheid kan overwogen worden om tochtwering aan te brengen, dit in 
combinatie met een goede (mechanische) ventilatie van de verschillende ruimten. 
T.b.v. de belevingswaarde wordt geadviseerd om “dichtgeschilderde” profileringen 
weer zichtbaar te maken. 

 
Hang- en sluitwerk 

Waardering: 
 

- scharnieren redelijk 
- sluitwerk redelijk. 
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Waarneembaar: goed  
Gebrek: Hier en daar minder goed sluitende bewegende delen waardoor tocht en 

warmteverlies optreden. 
Foto: -  
Advies: - zie onder buitendeuren en bewegende delen. 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie onder buitendeuren en bewegende delen. 

 
Beglazing 

Waardering: redelijk / goed.   
Waarneembaar: goed  
Gebrek: 
 

- geen zichtbare gebreken.  
- grotendeels isolerende beglazing (2016), badkamer heeft enkel glas. Bovenramen 
met roede hebben o.h.a. ook enkel glas. 

Foto: -  
Advies: - voor het schilderen de beglazing opnieuw sealen 
Aanvullende 
maatregelen: 

schilderen tot 1 mm op de glaslijn 

 
Hemelwaterafvoer 

Waardering: -  
Waarneembaar: -  
Gebrek: - zie onder 4.2.1 Dak 
Foto: -  
Advies: - daken en goten regelmatig schoonmaken 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie verder onder 4.2.1. Dak 
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4.1.2     Rechter gevel, zuidoost-oriëntatie 
 

  
 .  

 
Metselwerk, baksteen 

Waardering: Redelijk, plint hier en daar matig  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: 
 

- deels uitgespoeld of verzandend voegwerk 
- incidenteel uitkomend voegwerk, vaak cementvoeg. Dit voegwerk is op onjuiste wijze 
aangebracht, te ondiep uitgehaalde voeg waarover nieuwe (cement-) voeg is 
aangebracht. 
- roestend ijzerwerk, o.a. van (verdwenen) luikwervels 

Foto: 
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Advies: 
 

- voegwerk partieel herstellen. Waar dit moet gebeuren voeg voldoende diep (diepte > 
2x breedte voeg) uithalen waarbij steen intact dient te blijven. Voegspecie dient 
compatibel met metselwerk te zijn. 
- roestend en overbodig ijzerwerk verwijderen, overig ijzerwerk conserveren 
- scheuren inboeten 

Aanvullende 
maatregelen: 

- gevelsteigerwerk 

 
Hardsteen, afdekker, dorpel en waterlijst 

Waardering: -  
Waarneembaar: -  
Gebrek: -  
Foto: -  
Advies: -  
Aanvullende 
maatregelen: 

-  

 
Geveltimmerwerk 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: - aftimmering dakkapel vertonen sporen van houtaantasting.  

- verder geen zichtbare gebreken 
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Foto: 

  
 

 

 

Advies: 
 

- aangetaste onderdelen herstellen,  
- controleren of wijze waarop plaatmateriaal is aangebracht correct is uitgevoerd en zo 
nodig aanpassen 
- regulier schilderwerk uitvoeren 

Aanvullende 
maatregelen: 

- 

 
Buitenkozijnen 

Waardering: Redelijk / goed  
Waarneembaar: 
 

- begane grond goed 
- eerste (kap-) verdieping gedeeltelijk van binnenuit  

Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken 
- draaikiepvenster dakkapel klemt 
- geen direct zichtbare gebreken kozijnen begane grond 
- kozijn / aftimmering dakkapel vertoont wat aantasting 

Foto: -  
Advies: 
 

- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- kozijnen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- kozijnen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem. 
- de (cement- ) voeg tussen metselwerk en buitenkozijnen verwijderen en vervangen 
door kalkspecie 

Aanvullende 
maatregelen: 

 
- steigerwerk 

 
Buitendeuren en draaiende delen 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: goed  
Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken 

- draaikiepvenster dakkapel klemt 
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Foto: 

 

 

Advies: 
 

- hang- en sluitwerk nazien en herstellen en zo nodig aanvullen en/of vervangen 
- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- bewegende delen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- bewegende delen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- beglazing sealen 

Aanvullende 
maatregelen: 

T.b.v. duurzaamheid kan overwogen worden om tochtwering aan te brengen, dit in 
combinatie met een goede (mechanische) ventilatie van de verschillende ruimten. 
T.b.v. de belevingswaarde wordt geadviseerd om “dichtgeschilderde” profileringen 
weer zichtbaar te maken. 

 
Hang- en sluitwerk 

Waardering: 
 

- scharnieren redelijk 
- sluitwerk redelijk. 

Waarneembaar: goed  
Gebrek: Hier en daar minder goed sluitende bewegende delen waardoor tocht en 

warmteverlies optreden. 
Foto: -  
Advies: - zie onder buitendeuren en bewegende delen. 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie onder buitendeuren en bewegende delen. 

 
Beglazing 

Waardering: Redelijk / goed.   
Waarneembaar: goed  
Gebrek: 
 

- geen zichtbare gebreken.  
- grotendeels isolerende beglazing, badkamer heeft enkel glas evenals de 
bovenlichten met een roede. 

Foto: -  
Advies: - voor het schilderen de beglazing opnieuw sealen 
Aanvullende 
maatregelen: 

schilderen tot 1 mm op de glaslijn 

 
 
Hemelwaterafvoer 

Waardering: redelijk / goed  
Waarneembaar: goed  
Gebrek: - geen zichtbare gebreken 
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Foto: 

  
 

  
Advies: - daken en goten regelmatig schoonmaken 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie verder onder 4.2.1. Dak 
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4.1.3     linker gevel, noordwest-oriëntatie 
 

 
  

 
Metselwerk, baksteen 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: 
 

- incidenteel uitgespoeld of verzandend voegwerk 
- incidenteel uitkomend voegwerk, vaak cementvoeg. Dit voegwerk is op onjuiste wijze 
aangebracht, te ondiep uitgehaalde voeg waarover nieuwe (cement-) voeg is 
aangebracht. 
- roestend ijzerwerk, o.a. van (verdwenen) luikwervels 

Foto: 
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Advies: 
 

- voegwerk partieel herstellen. Waar dit moet gebeuren voeg voldoende diep (diepte > 
2x breedte voeg) uithalen waarbij steen intact dient te blijven. Voegspecie dient 
compatibel met metselwerk te zijn. 
- roestend en overbodig ijzerwerk verwijderen, overig ijzerwerk conserveren 
- scheuren inboeten 

Aanvullende 
maatregelen: 

- gevelsteigerwerk 

 
 

Hardsteen, afdekker, dorpel en waterlijst 

Waardering: -  
Waarneembaar: -  
Gebrek: -  
Foto: -  
Advies: -  
Aanvullende 
maatregelen: 

-  

 
 
Geveltimmerwerk 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: - aftimmering dakkapel vertonen sporen van houtaantasting. 1 Dakkapel is voorzien 

van plaatmateriaal (Trespa) waarvan de wijze van aanbrengen niet bekend is. 
- verder geen zichtbare gebreken 

Foto: -  
Advies: 
 

- aangetaste onderdelen herstellen,  
- controleren of wijze waarop plaatmateriaal is aangebracht correct is uitgevoerd 
- regulier schilderwerk uitvoeren 

Aanvullende 
maatregelen: 

- 

 
Buitenkozijnen 

Waardering: Redelijk / goed  
Waarneembaar: 
 

- begane grond goed 
- eerste (kap-) verdieping gedeeltelijk van binnenuit  

Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken kozijnen begane grond 
- kozijn / aftimmering dakkapel vertoont wat aantasting 
- draaikiepvenster dakkapel klemt 

Foto: -  
Advies: 
 

- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- kozijnen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- kozijnen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem. 
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- de (cement- ) voeg tussen metselwerk en buitenkozijnen verwijderen en vervangen 
door kalkspecie 

Aanvullende 
maatregelen: 

 
- steigerwerk 

 
Buitendeuren en draaiende delen 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: goed  
Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken 

- draaikiepvenster dakkapel klemt 
Foto: 

 

 

Advies: 
 

- hang- en sluitwerk nazien en herstellen en zo nodig aanvullen en/of vervangen 
- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- bewegende delen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- bewegende delen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- beglazing sealen 

Aanvullende 
maatregelen: 

T.b.v. duurzaamheid kan overwogen worden om tochtwering aan te brengen, dit in 
combinatie met een goede (mechanische) ventilatie van de verschillende ruimten. 
T.b.v. de belevingswaarde wordt geadviseerd om “dichtgeschilderde” profileringen 
weer zichtbaar te maken. 

 
Hang- en sluitwerk 

Waardering: 
 

- scharnieren redelijk 
- sluitwerk redelijk. 

Waarneembaar: goed  
Gebrek: - Hier en daar minder goed sluitende bewegende delen waardoor tocht en 

warmteverlies optreden. 
- Draaikiepraam dakkapel klemt 

Foto: -  
Advies: - zie onder buitendeuren en bewegende delen. 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie onder buitendeuren en bewegende delen. 

 
Beglazing 

Waardering: Redelijk / goed.   
Waarneembaar: goed  
Gebrek: 
 

- geen zichtbare gebreken.  
- grotendeels isolerende beglazing. Bovenlichten met roede over het algemeen enkel 
glas. 

Foto: -  
Advies: - voor het schilderen de beglazing opnieuw sealen 
Aanvullende 
maatregelen: 

schilderen tot 1 mm op de glaslijn 
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Hemelwaterafvoer 

Waardering: redelijk / goed  
Waarneembaar: goed  
Gebrek: - geen zichtbare gebreken 
Foto: 

  
Advies: - daken en goten regelmatig schoonmaken 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie verder onder 4.2.1. Dak 

 
 
  



 

1600-08.12.01.0 22-03-2019 Pagina 20 van 26 
   

  
4.1.4     achtergevel, noordoost-oriëntatie 
 
 

  
  

 
Metselwerk, baksteen 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: 
 

- incidenteel uitgespoeld of verzandend voegwerk 
- met name plint is matig/slecht 
- incidenteel uitkomend voegwerk, vaak cementvoeg. Dit voegwerk is op onjuiste wijze 
aangebracht, te ondiep uitgehaalde voeg waarover nieuwe (cement-) voeg is 
aangebracht. 
- roestend ijzerwerk, o.a. van (verdwenen) luikwervels 

Foto: 

  
 

 

 
Advies: 
 

- onderzoeken of scheuren stabiel zijn of groter worden. Wanneer scheuren groter 
worden of wanneer deze na inboeten en/of voegwerkherstel terugkomen oorzaak 
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onderzoeken. 
- onderzoeken oorzaak matige/slechte staat voegwerk plint 
- voegwerk partieel herstellen. Waar dit moet gebeuren voeg voldoende diep (diepte > 
2x breedte voeg) uithalen waarbij steen intact dient te blijven. Voegspecie dient 
compatibel met metselwerk te zijn. 
- roestend en overbodig ijzerwerk verwijderen, overig ijzerwerk conserveren 
- scheuren inboeten 

Aanvullende 
maatregelen: 

- gevelsteigerwerk 

 
Hardsteen, afdekker, dorpel en waterlijst 

Waardering: -  
Waarneembaar: -  
Gebrek: -  
Foto: -  
Advies: -  
Aanvullende 
maatregelen: 

-  

 
Geveltimmerwerk 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: ja  
Gebrek: - geen zichtbare gebreken 
Foto: -  
Advies: - regulier onderhoud 
Aanvullende 
maatregelen: 

- 

 
Buitenkozijnen 

Waardering: Redelijk / goed  
Waarneembaar: 
 

- begane grond goed 
- eerste (kap-) verdieping gedeeltelijk van binnenuit  

Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken 
- de naad tussen metselwerk en kozijn is afgedicht middels een ril (cement-) specie 

Foto: 

  
Advies: 
 

- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- kozijnen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- kozijnen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem. 
- de (cement- ) voeg tussen metselwerk en buitenkozijnen verwijderen en vervangen 
door kalkspecie 

Aanvullende 
maatregelen: 

 
- steigerwerk 

 
Buitendeuren en draaiende delen 

Waardering: redelijk  
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Waarneembaar: goed  
Gebrek: - geen direct zichtbare gebreken 
Foto: -  
Advies: 
 

- hang- en sluitwerk nazien en herstellen en zo nodig aanvullen en/of vervangen 
- reguliere schilderbeurt waarbij: 
- bewegende delen interieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- bewegende delen exterieur afwerken met een geëigend verfsysteem 
- beglazing sealen 

Aanvullende 
maatregelen: 

T.b.v. duurzaamheid kan overwogen worden om tochtwering aan te brengen, dit in 
combinatie met een goede (mechanische) ventilatie van de verschillende ruimten. 
T.b.v. de belevingswaarde wordt geadviseerd om “dichtgeschilderde” profileringen 
weer zichtbaar te maken. 

 
Hang- en sluitwerk 

Waardering: 
 

- scharnieren redelijk 
- sluitwerk redelijk. 

Waarneembaar: goed  
Gebrek: Hier en daar minder goed sluitende bewegende delen waardoor tocht en 

warmteverlies optreden. 
Foto: -  
Advies: - zie onder buitendeuren en bewegende delen. 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie onder buitendeuren en bewegende delen. 

 
Beglazing 

Waardering: Redelijk / goed.   
Waarneembaar: goed  
Gebrek: 
 

- geen zichtbare gebreken.  
- grotendeels isolerende beglazing, badkamer en bovenlichten met roede hebben over 
hetr algemaan enkel glas 

Foto: -  
Advies: - voor het schilderen de beglazing opnieuw sealen 
Aanvullende 
maatregelen: 

schilderen tot 1 mm op de glaslijn 

 
Hemelwaterafvoer 

Waardering: Redelijk / goed  
Waarneembaar: goed  
Gebrek: - geen zichtbare gebreken 
Foto: 

  
Advies: - daken en goten regelmatig schoonmaken 
Aanvullende 
maatregelen: 

- zie verder onder 4.2.1. Dak 
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4.2.1 Dak 

 
Dakbedekking en platte daken 

Waardering: Matig / redelijk  
Waarneembaar: Goed vanaf ladder  
Gebrek: Luifel entree:  

Aansluiting op opgaand werk / kozijn. Loodwerk is tegen onderdorpel kozijn geplakt. 
Foto: 

  
 

  
Advies: 
 

- dakbedekking en afvoeren schoonmaken 
- aansluitingen nazien en zo nodig verbeteren en herstellen 

Aanvullende 
maatregelen: 

- steiger 

 
 

Dakbedekking, leien 

Waardering: redelijk  
Waarneembaar: goed  
Gebrek: 
 

- mosgroei / vervuiling 
- loodaansluitingen behoeven aandacht 

Foto: 
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Advies: - gebroken leien vervangen 
Aanvullende 
maatregelen: 

 

 
 
Dakconstructie 

Waardering: -  
Waarneembaar: - de dakconstructie is niet waarneembaar  
Gebrek: - 
Foto: -  
Advies: - 
Aanvullende 
maatregelen: 

- 

 
 
Dakgoten 

Waardering: Redelijk  
Waarneembaar: via dakkapellen, vensters  
Gebrek: 
 

- ter plaatse van de sprong in de voorgevel zit een lekkage. Wellicht heeft hier een 
HWA gezeten 

Foto: 
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Advies: 
 

- Goten tweemaal per jaar schoonmaken 
- lekkage verhelpen 

Aanvullende 
maatregelen: 

- Steigers 

 
 
Bliksemafleidingsinstallatie 

Waardering: -  
Waarneembaar: -  
Gebrek: - 
Foto:   
Advies: - 
Aanvullende 
maatregelen: 

- 

 
 

 

 

5 Bijlagen  
   
B.1 Opnametekeningen d.d. 22-03-2019  
B.2 Onderhoudsbestek d.d. 22-03-2019  
B.3 RCE standaardmodel sim  

 
 


