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Algemene gegevens: 

Objectgegevens:  

Objectsoort Vrijstaande woning 

Adres Prins Bernhardpark 6 

Postcode en plaats 7524 RB Enschede 

Bouwjaar 1943 

Doel onderzoek Asbestcheck 

Omvang onderzoek Gehele gebouw of object 

Soort onderzoek Visueel 

Gegevens opdrachtgever:  

Opdrachtgever Area Development Twente 

Adres Zuidkampweg Z31 NL 

Postcode en plaats 7524 PJ Enschede 

Gegevens en verantwoording keuringsinstantie:  

Datum inventarisatie Maandag 9 november 2015 

Inventarisatienummer 1000.ACK.22.304 

Aanwezig bij inventarisatie Huurster 

Uitgevoerd door WoningSchouw B.V. 

Adres Kapperallee 91 

Postcode en plaats 7211 CC  Eefde 

Email info@woningschouw.nl  

Bouwkundig inventaris atie 
inspecteur Dhr. T. de Munnik, bouwkundig inspecteur/01 

Telefoon 088 - 780 07 00 

 
Onze inspanningsverplichting uw zekerheid.  
 
Voor u ligt de Asbestcheck. Voor uw opdracht en het vertrouwen in WoningSchouw B.V. danken wij u hartelijk. We gaan ervan uit 
dat dit rapport voldoet aan uw verwachtingen en dat dit een toevoeging zal zijn in uw koop of verkoop transactie. Mocht dit niet zo 
zijn, dan vernemen wij dat graag om dat we er naar streven onszelf continu te verbeteren.  
 
Mocht u naar aanleiding van de uitgevoerde Asbestcheck en de rapportage nog vragen hebben, kunt u deze uiteraard nog stellen, 
bij voorkeur per email (info@woningschouw.nl) ter attentie van de bouwkundig inspecteur die de check heeft uitgevoerd en onder 
vermelding van het rapportnummer. Hij/zij zal uw vragen dan per omgaande beantwoorden.  
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Informatie over asbest 
 
 
Wat is asbest? 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest 
is vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend 
en bovendien goedkoop. Het materiaal is in het verleden veel gebruikt, in bijvoorbeeld utiliteitsgebouwen en woningen. De meest 
toegepaste soorten zijn wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).  
 
Hoe kunnen asbestvezels vrijkomen? 
Als asbest niet of nauwelijks aan een dragermateriaal gebonden is, kunnen gemakkelijk vezels vrijkomen. Wanneer materiaal in 
slechte staat verkeert, is dit ook mogelijk. Maar ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of 
bewerkt (denk bijvoorbeeld aan schuren, boren, zagen en breken) kunnen vele miljoenen vezels in de lucht komen, daar lang 
blijven zweven en vervolgens worden ingeademd. Om dat te voorkomen zijn strenge regels opgesteld. Producten van vóór 1983 
kunnen losse asbest bevatten; hechtgebonden asbest is toegepast tot en met 1993. Sinds 1 juli 1993 is verkoop en toepassing van 
asbest (nagenoeg) verboden. 
 
Wat is het verschil tussen hechtgebonden en losgebo nden asbest? 
‘Hechtgebonden’ noemen we de asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Als het 
materiaal in goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. Een goed voorbeeld van 
hechtgebonden asbest vormen asbestcementgolfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren. ‘Losgebonden’ zijn de 
asbesthoudende materialen waarin de vezels niet of nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest, niet-
hechtgebonden brandwerend board en zwaar verweerd asbestcement. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. 
 
Waar kan ik asbest in en om het huis aantreffen? 
Tot in de jaren ‘80 is in en om veel huizen asbest toegepast, vaak in de vorm van asbesthoudend cement.  Asbestcementplaten 
bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij de cv-installatie, op galerijen van flats en 
als golfplaat op schuren en garages. Niet-hechtgebonden brandwerend board is regelmatig toegepast als brandwerend materiaal 
in met name garages en rondom cv-ketels. Ook in sommige soorten vinylzeil (geproduceerd tussen 1963 en 1980 en verkocht tot 
en met 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt asbest voor.  
 
Omgang met asbest 
Voor het omgaan met asbest gelden wettelijke regels. Welke regels van toepassing zijn hangt af van de vraag of in het kader van 
beroep, bedrijf, opdrachtgever of als particulier met asbest wordt omgegaan. Zo is voor werkgevers, werknemers en zelfstandige 
beroepsuitoefenaars altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang. Particulieren die asbesthoudend materiaal willen 
verwijderen hebben te maken met het Asbest-verwijderingsbesluit 2005 en de regels van hun gemeente. Bedrijven, instellingen en 
zelfstandigen die asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk of object, moeten met beide besluiten rekening houden. 
 
Verwijderen van asbest 
Er bestaat geen wettelijke verplichting om onbeschadigde asbest cementplaten te verwijderen. Eventueel kunt u de asbest 
cementplaat verven of afdekken met een ander materiaal. Ga nooit in asbest boren of zagen, of het op een andere manier 
bewerken. Hierbij komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Spuitasbest, dat vroeger gebruikt werd als isolatiemateriaal, 
moet volledig worden afgedekt of verwijderd worden. Informeer altijd bij uw gemeente wat de lokale voorschriften zijn voor het 
verwijderen van asbest. 
 
Asbest bij verkoop/koop van een woning 
Bij verkoop is het verplicht om asbest in huis te melden. Omdat een eigenaar niet altijd bekend is met de eventuele aanwezigheid 
van asbest wordt de aanwezigheid van asbest vaak in koopaktes opgenomen als uitgesloten van verkopers verantwoordelijkheid. 
Het is mogelijk dat een nieuwe eigenaar vraagt om de woning asbestvrij op te leveren. Dit is geen wettelijke verplichting. Als dit wel 
met de nieuwe eigenaar wordt overeengekomen, kan dat het beste schriftelijk worden vastgelegd. De nieuwe eigenaar kan de 
schade (bijvoorbeeld reinigingskosten) verhalen als er na verhuizing nog asbest aanwezig is. Hetzelfde geldt als het asbest niet 
volgens de regels is verwijderd. U hebt er daarom verstandig aan gedaan om een Asbestcheck te laten uitvoeren.  
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Asbestcheck (voorwaarden / uitgangspunten) 
 
 
Asbestcheck 
De Asbestcheck is bedoeld bij de ver- of aankoop van een woning. Bij deze onderzoeksopzet wordt uitgegaan van een minimale 
onderzoeksinspanning om te komen tot een globale indruk van de direct, zichtbare aanwezigheid van asbestverdachte materialen 
in de woning. In tegenstelling tot de asbestinventarisaties A en B, heeft de Asbestcheck slechts betrekking op direct 
waarneembare asbestverdachte materialen voorafgaande aan een risicobeoordeling NEN 2991. Deze Asbestcheck wordt 
uitgevoerd zonder destructief onderzoek en zonder monster name en analysatie volgens NEN 5896. Het is een visuele beoordeling 
op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Wanneer tijdens de Asbestcheck niet alle ruimten en/of bouwdelen van de 
onderzoekslocatie toegankelijk zijn voor een visuele inspectie, dan betreft het een onvolledige Asbestcheck. In dit geval wordt 
geadviseerd bij volledige leegstand van de locatie of nadat toegang kan worden verkregen tot de niet toegankelijke ruimten een 
aanvullende Asbestcheck alsnog te laten uitvoeren ter complementeren van het uitgebrachte rapport. Niet toegankelijke 
ruimten/locaties kunnen dan alsnog (tegen meerprijs) worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte 
toepassingen. 
 
Belangrijke informatie m.b.t. deze opname en rappor tage  
Deze Asbestcheck is een visuele inspectie en een momentopname. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn 
beperkingen. Voor asbestverdachte en mogelijk asbesthoudende materialen die niet waarneembaar waren op het moment van de 
check is WoningSchouw B.V. niet aansprakelijk. 
Ten allen tijde is opdrachtgever gehouden WoningSchouw B.V. alle hem of haar bekende informatie met betrekking tot het te 
rapporteren object te verstrekken. WoningSchouw B.V. gaat uit van de juistheid van alle door de opdrachtgever aan haar 
verstrekte gegevens en gedane opgaven 
Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van WoningSchouw B.V. 
De opdrachtgever garandeert dat WoningSchouw B.V. vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren 
onderdelen waaronder zolders, kruipruimten, daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 6.3 meter. Dit alleen 
indien de check veilig uitgevoerd kan worden,  uitsluitend ter beoordeling door de bouwkundig inspecteur van WoningSchouw B.V. 
De rapporteringen dragen daardoor een algemeen karakter en betreffen een momentopname. Belemmerende factoren tijdens de 
check zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke, hebben invloed op de 
visuele waarneembaarheid. 
WoningSchouw B.V. is niet verantwoordelijk voor wat na de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De 
rapportage komt voort uit een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet 
benoemde onderdelen en risicofactoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van WoningSchouw B.V. De geldigheidsduur van de 
Asbestcheck is zes maanden na opnamedatum.  
 
Uitsluitingen van de Asbestcheck 
Met betrekking tot de Asbestcheck uitgesloten toepassingen, wordt onderscheid gemaakt tussen beperkingen (o.a. het nog in 
gebruik zijn van en asbestverdachte toepassingen welke slechts visueel waarneembaar zijn) en niet onderzochte ruimten. De 
bodem en halfverhardingen onder en rondom de te onderzoeken locatie maken geen onderdeel uit van de check. Om inzicht te 
krijgen in de asbestsituatie op, en/of in de bodem en/of halfverhardingen wordt geadviseerd om een onderzoek volgens NEN 5707 
en NEN 5897 te laten uitvoeren. Dit rapport is niet geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning “WABO”, asbest 
sloopvergunning, verwijderingvergunning of bouwvergunning.  
 
Verklaring en aansprakelijkheid 
De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door WoningSchouw B.V. naar beste kennis en 
weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Woningschouw B.V. is echter 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 de 
geldigheidsduur van zes maand na inspectiedatum van de Asbestcheck schriftelijk te worden aangetoond. De in de rapporteringen 
van Woningschouw B.V. vermelde uitgangspunten, verklaringen en voorwaarden van het rapport maken integraal onderdeel uit 
van de algemene leveringsvoorwaarden en zijn bij de opdrachtaanvraag aan opdrachtgever verstrekt en voor akkoord 
ondertekend.  
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TE INVENTARISEREN BOUWDELEN / ELEMENTEN 
 
 
In deze Asbestcheck zijn de visueel onderzochte bouwdelen / elementen binnen de woning in een viertal hoofdgroepen 
ondergebracht: 
 
Hoofdgroepen: 

1. Binnenbouwdelen / elementen 
2. Installaties kanalen en leidingen 
3. Buitenbouwdelen / elementen 
4. Bijgebouwen en terrein(en) bouwdelen / elementen 

 
Deze hoofdgroepen zijn weer gecompartimenteerd in bouwdelen / elementen die qua bouwstijl in de meeste woningen 
overeenstemmen: 
 
 

1. Binnenbouwdelen / elementen: 
1.1 Dakbetimmeringen 
1.2 Vloeren en afwerkingen 
1.3 Plafonds en afwerkingen 
1.4 Wanden en afwerkingen 
1.5 Kozijnen deuren en panelen 
1.6 Vensterbanken / betimmeringen 
1.7 Kruipruimte / kelder 
1.8 Overige 

 
2. Installaties, kanalen en leidingen: 

2.1 Verwarmingsketel(s) 
2.2 Warmwatervoorziening(en) 
2.3 Gaskachel(s) / houtkachel(s) 
2.4 Centrale verwarmingleiding(en) kokersysteem 
2.5 Ventilatiekanaal(en) 
2.6 Rookkanaal(en) 
2.7 Waterleiding(en) 
2.8 Rioleringleiding(en) 
2.9 Overige installatie, kanalen en leidingen 

 
3. Buitenbouwdelen / elementen: 

3.1 Dakbeschot 
3.2 Dakbedekking(en) 
3.3 Dakkapel(len) 
3.4 Schoorsteenopzetstuk / schoorsteenkappen / dakdoorvoer(en) 
3.5 Dakgoot(en) 
3.6 Dakbetimmering(en) 
3.7 Buitenkozijn(en), vulling en glaszetting(en) 
3.8 Gevelpleisterwerk(en) 
3.9 Overige buitenonderdelen 

 
4. Bijgebouw(en) en terrein(en) bouwdelen / element en 

4.1 Golfplaatbedekking(en) 
4.2 Wandbeplating(en) 
4.3 Buitenkozijn(en) vulling en glaszetting(en) 
4.4 Gevelpleisterwerk(en) 
4.5 Dakgoot(en) 
4.6 Dakbetimmering(en) 
4.7 Bloembak(ken) / plantenkas(sen) / afdekband(en) 
4.8 Opgeslagen materialen / afval 
4.9 Overig bijgebouw(en) / terrein(en) 
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1. BINNENBOUWDELEN / ELEMENTEN  
                                                         
Onderstaande gestandaardiseerde bouwdelen / elementen van de binnenzijde van de woning zijn geïnspecteerd 
binnen de visuele inspectie mogelijkheden en binnen de uitgangspunten van deze Asbestcheck. Mogelijk aanwezige 
bouwdelen / elementen die asbest kunnen bevatten zijn onder asbestverdacht aangemerkt met de codekleur rood. 
Indien geen asbestverdachte bouwdelen/ elementen binnen de visuele inspectie mogelijkheden zijn aangetroffen is 
dit aangemerkt met de codekleur groen.  
 
 
Resultaten Asbestcheck: 

Bouwdeel/element binnenonderdelen 
Niet 
asbestverdacht 

Onderdeel 
asbestverdacht 

 
 
1.1 Dakbetimmeringen   
   
Specificatie: Geen 
   
1.2 Vloeren en afwerkingen   
   
Specificatie: Zeil ter plaatse van de verdieping 
   
1.3 Plafond en afwerkingen   
   
Specificatie: Geen 
   
1.4 Wand en afwerkingen   
   
Specificatie: Geen 
   
1.5 Kozijnen, deuren en panelen   
   
Specificatie: Geen 
   
1.6 Vensterbanken / betimmeringen   
   
Specificatie: Geen 
   
1.7 Kruipruimte / kelder   
   
Specificatie: N.v.t. 
   
1.8 Overigen binnenonderdelen   
   
Specificatie: N.v.t. 
    
 
Bouwdeel / 
element Niet  
asbestverdacht  

Het geïnspecteerde bouwdeel / element is voor zover de visuele mogelijkheden aanwezig zijn, binnen de scope 
van de Asbestcheck als niet asbestverdacht gezien. 

 
Bouwdeel / 
element  
asbestverdacht 

Het visueel geïnspecteerde bouwdeel / element is beoordeeld als asbestverdacht. De eventuele aanwezigheid 
van de asbestvezel kan definitief worden vastgesteld als een te nemen monster laboratorisch / microscopisch 
conform NEN5896 wordt geanalyseerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het  
massapercentage en de binding worden vastgesteld. Monsterneming en analyseren vallen niet binnen deze  
Asbestcheck, daarvoor dient u een asbestinventarisatie Type-A uit te laten voeren.  
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2. INSTALLATIES, KANALEN EN LEIDINGEN   
                                                         
Onderstaande gestandaardiseerde bouwdelen / elementen van de installaties, kanalen en leidingen zijn geïnspecteerd binnen de 
visuele inspectie mogelijkheden en binnen de uitgangspunten van deze Asbestcheck. Mogelijk aanwezige bouwdelen / elementen 
die asbest kunnen bevatten zijn onder asbestverdacht aangemerkt met de codekleur rood. Indien geen asbestverdachte 
bouwdelen/ elementen binnen de visuele inspectie mogelijkheden zijn aangetroffen is dit aangemerkt met de codekleur groen.  
 
 
Resultaten Asbestcheck: 

Bouwdeel/element installaties, kanalen en leidingen 
Niet 
asbestverdacht 

Onderdeel 
asbestverdacht 

 
 
2.1 Verwarmingsketel(s)   
   
Specificatie: Geen 
   
2.2 Warmwatervoorziening(en)   
   
Specificatie: Geen 
   
2.3 Gaskachel(s) / houtkachel(s)   
   
Specificatie: Plafond schouwbeplating 
   
2.4 Centrale verwarmingsleiding(en) kokersysteem   
   
Specificatie: Geen 
   
2.5 Ventilatiekana(a)l(en)   
   
Specificatie: ventilatiekanalen 
   
2.6 Rookkana(a)l(en)   
   
Specificatie: Intern niet visueel 
   
2.7 Waterleiding(en)   
   
Specificatie: Geen 
   
2.8 Rioolleiding(en)   
   
Specificatie: Geen 
   
2.9 Overige installatie, kanalen en leidingen   
   
Specificatie: Geen 
    
 
Bouwdeel / 
element Niet  
asbestverdacht  

Het geïnspecteerde bouwdeel / element is voor zover de visuele mogelijkheden aanwezig zijn, binnen de scope 
van de Asbestcheck als niet asbestverdacht gezien. 

 
Bouwdeel / 
element  
asbestverdacht 

Het visueel geïnspecteerde bouwdeel / element is beoordeeld als asbestverdacht. De eventuele aanwezigheid 
van de asbestvezel kan definitief worden vastgesteld als een te nemen monster laboratorisch / microscopisch 
conform NEN5896 wordt geanalyseerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het  
massapercentage en de binding worden vastgesteld. Monsterneming en analyseren vallen niet binnen deze  
Asbestcheck, daarvoor dient u een asbestinventarisatie Type-A uit te laten voeren. 
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3. BUITENBOUWDELEN / ELEMENTEN   
                                                         
Onderstaande gestandaardiseerde bouwdelen / elementen van de buitenzijde van de woning zijn geïnspecteerd binnen de visuele 
inspectie mogelijkheden en binnen de uitgangspunten van deze Asbestcheck. Mogelijk aanwezige bouwdelen / elementen die 
asbest kunnen bevatten zijn onder asbestverdacht aangemerkt met de codekleur rood. Indien geen asbestverdachte bouwdelen/ 
elementen binnen de visuele inspectie mogelijkheden zijn aangetroffen is dit aangemerkt met de codekleur groen.  
 
 
Resultaten Asbestcheck: 

Bouwdeel/element buitenonderdelen 
Niet 
asbestverdacht 

Onderdeel 
asbestverdacht 

 
 
3.1 Dakbeschot   
   
Specificatie: Dakbeschot 
   
3.2 Dakbedekking(en)   
   
Specificatie: Geen 
   
3.3 Dakkapel(len)   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
3.4 Schoorsteenopzetstuk / schoorsteenkappen / dakdo orvoer(en)   
   
Specificatie: Intern kanaal niet visueel 
   
3.5 Dakgo(o)t(en)   
   
Specificatie: Geen 
   
3.6 Dakbetimmering(en)   
   
Specificatie: Geen 
   
3.7 Buitenkozijn(en), vulling en glaszetting(en)   
   
Specificatie: Geen (niet visueel) 
   
3.8 Gevelpleisterwerk(en)   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
3.9 Overige buitenonderdelen   
   
Specificatie: n.v.t. 
    
 
Bouwdeel / 
element Niet  
asbestverdacht  

Het geïnspecteerde bouwdeel / element is voor zover de visuele mogelijkheden aanwezig zijn, binnen de scope 
van de Asbestcheck als niet asbestverdacht gezien. 

 
Bouwdeel / 
element  
asbestverdacht 

Het visueel geïnspecteerde bouwdeel / element is beoordeeld als asbestverdacht. De eventuele aanwezigheid 
van de asbestvezel kan definitief worden vastgesteld als een te nemen monster laboratorisch / microscopisch 
conform NEN5896 wordt geanalyseerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het  
massapercentage en de binding worden vastgesteld. Monsterneming en analyseren vallen niet binnen deze  
Asbestcheck, daarvoor dient u een asbestinventarisatie Type-A uit te laten voeren. 
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4. BIJGEBOUW(EN) EN TERREIN(EN) BOUWDELEN / ELEMENTEN   
                                                         
Onderstaande gestandaardiseerde bouwdelen / elementen van de bijgebouw(en) en terrein(en) zijn geïnspecteerd binnen de 
visuele inspectie mogelijkheden en binnen de uitgangspunten van deze Asbestcheck. (Er zijn geen bodemonderzoeken conform 
NEN 5707 en NEN 5897 uitgevoerd). Mogelijk aanwezige bouwdelen / elementen die asbest kunnen bevatten zijn onder 
asbestverdacht aangemerkt met de codekleur rood. Indien geen asbestverdachte bouwdelen/ elementen binnen de visuele 
inspectie mogelijkheden zijn aangetroffen is dit aangemerkt met de codekleur groen.  
 
 
Resultaten Asbestcheck: 

Bouwdeel / element bijgebouw(en) en terrein(en) 
Niet 
asbestverdacht 

Onderdeel 
asbestverdacht 

 
 
4.1 Golfplaatbedekking(en)   
   
Specificatie: Golfplaten carport 
   
4.2 Wandbeplating(en)   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
4.3 Buitenkozijn(en) vulling en glaszetting(en)   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
4.4 Gevelpleisterwerk(en)   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
4.5 Dakgo(o)t(en)   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
4.6 Dakbetimmering(en)   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
4.7 Bloembak(ken) / plantenkas(sen) / afdekband(en)    
   
Specificatie: n.v.t. 
   
4.8 Opgeslagen materialen / afval   
   
Specificatie: n.v.t. 
   
4.9 Overige bijgebouw(en) / terrein(en)   
   
Specificatie: n.v.t. 
    
 
Bouwdeel / 
element Niet  
asbestverdacht  

Het geïnspecteerde bouwdeel / element is voor zover de visuele mogelijkheden aanwezig zijn, binnen de scope 
van de Asbestcheck als niet asbestverdacht gezien. 

 
Bouwdeel / 
element  
asbestverdacht 

Het visueel geïnspecteerde bouwdeel / element is beoordeeld als asbestverdacht. De eventuele aanwezigheid 
van de asbestvezel kan definitief worden vastgesteld als een te nemen monster laboratorisch / microscopisch 
conform NEN5896 wordt geanalyseerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het  
massapercentage en de binding worden vastgesteld. Monsterneming en analyseren vallen niet binnen deze  
Asbestcheck, daarvoor dient u een asbestinventarisatie Type-A uit te laten voeren. 
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SAMENVATTING 
 
 
Op verzoek van de opdrachtgever(s) heeft WoningSchouw B.V. een Asbestcheck uitgevoerd ter plaatse van het op bladzijde 2 
vermelde object. Aanleiding van de Asbestcheck is een voorgenomen transactie in eigendomsoverdracht.  
 
Een Asbestcheck betreft een onderzoek naar direct visueel  waarneembare asbestverdachte  bouwdelen / elementen, materialen 
of constructiedelen in de woning. Deze Asbestcheck, is conform de uitgangspunten uit gevoerd zonder destructief 
onderzoek en zonder monster name en laboratorium an alyse volgens NEN 5896.  
 
Uitsluitingen van de Asbestcheck 
Met betrekking tot van de Asbestcheck uitgesloten toepassingen, wordt onderscheid gemaakt tussen beperkingen (o.a. het nog in 
gebruik zijn van asbestverdachte toepassingen welke slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn) en niet onderzochte ruimten (ruimten waar 
mogelijk asbestverdachte toepassingen aanwezig zijn, maar niet direct waarneembaar). De bodem en halfverhardingen onder en 
rondom de te onderzoeken locatie maken geen onderdeel uit van deze Asbestcheck. Om inzicht te krijgen in de asbestsituatie op, 
en/of in de bodem en/of halfverhardingen dient men onderzoek te doen volgens de NEN 5707 en NEN 5897. 
 
Overzicht resultaten Asbestcheck 
Samenvatting resultaten asbestverdachte bouwdelen / elementen   
Code Locatie / specificatie  
1.2; zeil op de verdieping 
2.3; plafond schouwbeplating 
3.3; dakbeschot 
3.4; intern kanaal (niet visueel) 
4.1; golfplaten carport 
2.5; ventilatiekanalen 
 
 
 
 
 
Niet onderzochte ruimten 
Tijdens de Asbestcheck  zijn de navolgende ruimten niet visueel onderzocht:  
Intern schoorsteenkanalen. 
Ondergrondse leidingen – riolering. 
Glaszettingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies: 
Gezien de beperkingen van de Asbestcheck (niet destructief) en het redelijke vermoeden van de aanwezigheid van 
asbestverdachte toepassingen wordt geadviseerd om bij vergunning plichtige onderhoud/verbouwingswerkzaamheden een 
asbestinventarisatie Type-A (destructief) onderzoek eventueel met een asbestinventarisatie Type-B ten behoeve van de 
asbestverwijdering te laten plaatsvinden. Bij een asbestinventarisatie Type-A worden monsters genomen en ter 
beoordeling/bepaling aanwezigheid asbest aan het laboratorium aangeboden. Deze monsters zullen binnen een 
asbestinventarisatie van het Type-A laboratorisch / microscopisch conform NEN5896 worden geanalyseerd. Bij een dergelijke 
analyse zal ook het soort asbest, de massapercentage en de binding worden vastgesteld. De asbestinventarisatie Type-A kan 
worden gebruikt voor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de onderzochte ruimten en toepassingen. De 
vergunningverlener is verplicht in de omgevingsvergunning een voorwaarde op te nemen voor het uitvoeren van een aanvullende 
inventarisatie (Type-B). Verwijdering van de eventueel aangetroffen asbesthoudende materialen dient uitgevoerd te worden 
conform de wettelijk vastgestelde richtlijnen en voorschriften zoals deze bepaald zijn voor de afzonderlijke risicoklassen voor de 
asbestsaneringen. Het is verplicht de asbesthoudende materialen te laten verwijderen door een SC-530 gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf.  
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PRIJSINDICATIE VERWIJDEREN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 
 
 
Onderstaand geven wij u enkele globale richtprijzen, van de meest voorkomende asbesthoudende materialen in woningen, voor 
het saneren van asbesthoudende materialen. Aan deze richtprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen zijn 
exclusief verbeterwerkzaamheden zoals bv, afhalen/herleggen van dakpannen, of het vervangen van asbesthoudende golfplaten. 
Voor deze verbeter- / vernieuwingswerkzaamheden adviseren wij u om offerte aan te vragen bij één of meerdere aannemers.  
De richtprijzen zijn sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a.: bevestiging, bereikbaarheid, hoeveelheid, wel of niet 
containment (te bouwen luchtdichte ruimte met afzuiging) noodzakelijk, type asbest en in welk risicoklasse het materiaal bij een 
asbestinventarisatie Type-A is ingedeeld. De richtprijzen geven met name bij aankoop een globale indruk van de kosten die 
eventueel gemaakt moeten worden om asbesthoudende materialen en/of bouwdelen te saneren.  
 
Voor het verwijderen van kleine hoeveelheden en/of oppervlaktes wordt meestal een all-in vanaf tarief berekend omdat 
voorzieningen die getroffen moeten worden in opbouw gelijk zijn als bij verwijderen van grotere hoeveelheden. Vraag het 
saneringsbedrijf naar een all-in combinatieprijs als u al het asbest in uw woning gelijk wilt laten verwijderen. Binnen de richtprijzen 
zijn de kosten van een asbestinventarisatie Type-A niet opgenomen. De gemiddelde prijs van een asbestinventarisatie Type-A ligt 
tussen de € 395,- à € 495,- . De prijs is echter wel sterk afhankelijk van de omvang van het object en het aantal te nemen monsters 
voor laboratorium onderzoek. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. 
  
Richtprijzen verwijderen asbesthoudende materialen  Richtprijzen ex. BTW  
  Dakbeschot (vlakke plaat) < 100m²      (totaalprijs vanaf) Richtprijs ca. € 700,- à € 1500,- 
  Dakbeschot (vlakke plaat) > 100m² Richtprijs ca. € 20,- à € 25,- m² 
  Golfplaten < 100m² Richtprijs ca. € 25,- à € 30,- m² 
  Golfplaten > 100m² Richtprijs ca. € 15,- à € 20,- m² 
  Rioleringsbuis per strekkende meter Richtprijs ca. € 350,- à € 500,- 
  Dakleien < 100m²        (totaalprijs vanaf) Richtprijs ca. € 1000,- à € 2000,- 
  Dakleien > 100m² Richtprijs ca. € 20,- à € 30,- m² 
  Vloerzeil of vinyl tegels < 20m²     (totaalprijs vanaf) Richtprijs ca. € 1500,- à € 2000,- 
  Vloerzeil of vinyl tegels > 20m² Richtprijs ca. € 20,- à € 25,- m² 
  Ventilatie – rookkanaal < 10m¹     (totaalprijs vanaf) Richtprijs ca. € 1500,- à € 2000,- 
  Ventilatie – rookkanaal > 10m¹ Richtprijs ca. € 150,- à € 200,- m¹ 
  Schoorsteenmantel , vensterbanken     (totaalprijs vanaf) Richtprijs ca. € 1000,- à € 1500,- 
 
 
 
Zijn er naar aanleiding van deze Asbestcheck nog vragen, of wilt u een vervolgonderzoek asbestinventarisatie Type-A voor een 
omgevingsvergunning bij sanering laten uitvoeren, kunnen wij u desgewenst in contact brengen met goed aangeschreven 
gecertificeerde inventarisatie- en saneringsbedrijven. 



 

Asbestcheck Versie WHG2011    

 

WoningSchouw B.V.  |  Asbestcheck  |  Rapportnummer: 1000.ACK.22.304  Pagina 13  

FOTORAPORTAGE 
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

 
Artikel 1 Definities en toepasselijkheid  
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
WoningSchouw: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoningSchouw B.V., KvK-nummer 37094202;  
Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.  
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met WoningSchouw en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van 
voorbereidende als uitvoerende aard.  
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door WoningSchouw uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
Artikel 2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst  
2.1 Alle offertes (ook op internet) die door of vanwege WoningSchouw zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden.  
2.2 Indien WoningSchouw op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat WoningSchouw de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt WoningSchouw 
Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek of vooropname dient plaats te vinden voordat WoningSchouw de feitelijke opdracht kan starten.  
2.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat WoningSchouw een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel nadat WoningSchouw geheel of gedeeltelijk 
een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.  
2.4 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden 
overeengekomen.  
Artikel 3 Inhoud van de inspectie en de rapportage  
3.1 De bouwkundige inspectie bestaat uit een visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare 
gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.  
3.2 Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich dat geen specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch 
berekeningen worden uitgevoerd, noch zaken of onderdelen - waaronder vloerbedekking, kasten, etc. - worden verwijderd, verschoven, opgetild, etc. om achter- of onderliggende 
constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. WoningSchouw zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. WoningSchouw geeft echter geen 
garanties met betrekking tot de verrichte inspecties en/of verstrekte adviezen.  
3.3. Opdrachtgever garandeert dat WoningSchouw vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren ruimtes, waaronder zolders, kruipruimten, en dergelijke.  
3.4 Ten behoeve van de bouwkundige inspectie worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik, indien aanwezig en redelijkerwijs 
bereikbaar. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane 
grondvloer geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een 
en ander uitsluitend ter beoordeling van WoningSchouw. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist.  
3.5 Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 5 meter (2 verdiepingshoogten) worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling van 
WoningSchouw, bereikbaar met ladders van maximaal 6 meter (werkende hoogte 5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met 
door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige 
omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van WoningSchouw.  
3.6 Indien tijdens een inspectie blijkt dat het object en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn - al dan niet als gevolg van weersinvloeden -, dit 
uitsluitend ter beoordeling van WoningSchouw, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.  
3.7 Het object wordt door WoningSchouw, in het kader van de rapportage, uitsluitend visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden 
beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op 
grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.  
3.8 De geldigheidsduur van een rapportage bedraagt 12 maanden na datum van de keuring, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
3.9 Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door WoningSchouw opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid 
en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan WoningSchouw door te geven. Tenzij binnen de gestelde termijn van veertien dagen wijzigingen en/of 
aanmerkingen door Opdrachtgever aan WoningSchouw kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, 
opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. WoningSchouw heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van doorgegeven wijzigingen en/of aanmerkingen van 
Opdrachtgever, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.  
3.10 WoningSchouw is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van WoningSchouw - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van de werkzaamheden de 
leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van WoningSchouw voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.  
3.11 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en 
binnen een straal van 10 km rond het te inspecteren object. Indien sleutels moeten worden gehaald en gebracht vrijwaart Opdrachtgever WoningSchouw voor alle 
aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.  
3.12 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het object tijdens de inspectie voor WoningSchouw toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de 
werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan WoningSchouw niet 
verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht 
niet kan worden uitgevoerd, is Opdrachtgever het overeengekomen inspectietarief verschuldigd.  
Artikel 4 Prijzen  
4.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.  
4.2 Voor standaarddiensten zoals op de site www.woningschouw.nl (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hiervoor wordt geen 
aparte offerte uitgebracht.  
4.3 WoningSchouw heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.  
4.4 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. WoningSchouw heeft het recht wijzigingen in 
assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de 
overeenkomst in de prijs door te berekenen.  
4.5 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is 
Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.  
4.6 De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een begroting op 
basis van professionele uitvoering. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden 
ontleend.  
4.7 Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van 
Opdrachtgever.  
Artikel 5 Betaling  
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door WoningSchouw aan te 
wijzen bankrekening te geschieden.  
5.2 Na verloop van de in artikel 5.1 genoemde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.  
5.3 Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak gemaakt worden op:  
• de berekening van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening;  
• (indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform het Besluit 
Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 5 BW;  
• (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, 
welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.  
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud  
6.1 Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de geleverde rapportage(s) bij WoningSchouw berusten.  
6.2 Het is Opdrachtgever verboden de door WoningSchouw aan Opdrachtgever geleverde rapportage(s) in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij 
Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijn is nagekomen.  
6.3 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door WoningSchouw geleverde rapportage(s) aan derden 
heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever - zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan WoningSchouw verschuldigd, 
onverminderd de betalingsverplichting van Opdrachtgever van het gehele factuurbedrag.  
Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht  
7.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door WoningSchouw vervaardigde rapportages berusten bij WoningSchouw.  
7.2 WoningSchouw heeft het recht de door WoningSchouw vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.  
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VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WONINGSCHOUW B.V.  
 
Artikel 8 Ontbinding/Opzegging/Beëindiging overeenkomst  
8.1 Ingeval één van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verbintenissen uit de overeenkomst, en deugdelijke nakoming ook na 
ingebrekestelling uitblijft, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, 
dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst 
vereist is. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.  
8.2 In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft WoningSchouw het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te zeggen c.q. te beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen 
verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. WoningSchouw zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer 
tot enige schadevergoeding gehouden zijn.  
Artikel 9 Overmacht  
9.1 In geval de uitvoering van de overeenkomst door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar 
langer dan één week zal duren, zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.  
9.2 Als een niet aan WoningSchouw toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 9.1 valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien - waardoor de inspectie bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op 
de inspectie door WoningSchouw dat de nakoming door WoningSchouw zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de 
overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van WoningSchouw gevergd kan worden.  
Artikel 10 Klachten  
10.1 Klachten respectievelijk schades en/of een aansprakelijkstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan WoningSchouw te worden gemeld. Na 
schriftelijke klachtmelding ontvangt Opdrachtgever een standaard klachtenformulier waarin de Opdrachtgever de aard van de klacht kan omschrijven.  
10.2 Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de opgeleverde rapportage niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever WoningSchouw niet binnen 
bekwame tijd nadat het gebrek of de tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijze had moeten worden ontdekt en uiterlijk binnen vier weken na de datum van de rapportage hiervan in 
kennis heeft gesteld.  
10.3 Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens WoningSchouw. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien 
Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.  
10.4 Klachten die WoningSchouw bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.  
10.5 Klachten inzake facturen van WoningSchouw dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door 
WoningSchouw te zijn ontvangen.  
Artikel 11 Aansprakelijkheid  
11.1 WoningSchouw is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door WoningSchouw 
van de overeenkomst een en ander met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.  
11.2 WoningSchouw is slechts aansprakelijk voor schade tot een maximum van € 2.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, 
schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel 11.2 lijdt uitzondering in geval van opzet of grove schuld van WoningSchouw.  
11.3 Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen bekwame tijd nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijze had moeten 
worden ontdekt en uiterlijk 4 weken na de datum van de rapportage schriftelijk aan WoningSchouw te melden.  
11.4 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van WoningSchouw komt, geldt een eigen risico van  
€ 250,00.  
11.5 Indien WoningSchouw aansprakelijk is voor de schade, heeft WoningSchouw het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel 
te (doen) herstellen.  
11.6 Omdat het advies van WoningSchouw in een rapportage op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in een rapportage alleen zichtbare gebreken of tekortkomingen 
vermeld. WoningSchouw is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken of tekortkomingen die niet zichtbaar zijn, noch voor 
gebreken of tekortkomingen waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.  
11.7 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat WoningSchouw gebreken of tekortkomingen niet in een rapportage heeft vermeld 
omdat Opdrachtgever of derden informatie van het geïnspecteerde object hebben verzwegen of onjuist verstrekt.  
11.8 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan WoningSchouw verstrekte informatie die WoningSchouw vervolgens in haar 
rapportage heeft opgenomen. WoningSchouw zal in de rapportage ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.  
11.9 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor zaken of onderdelen die WoningSchouw niet geïnspecteerd heeft, alsmede voor het niet vermelden van gebreken of tekortkomingen 
die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en waarvan WoningSchouw in de rapportages heeft vermeld ( N of * ) dat deze niet zijn geïnspecteerd onder verwijzing naar deze tekens, of met 
schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.  
11.10 WoningSchouw is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met asbest of asbesthoudende materialen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van 
opstallen of materialen. De aanwezigheid van asbest wordt gemeld indien het eenvoudig (zonder destructief onderzoek) visueel waarneembaar is. In het object blijft de mogelijkheid 
bestaan dat er meer asbest aanwezig is dan visueel geconstateerd. WoningSchouw kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien over de aanwezigheid van asbest 
zekerheid gewenst is, dient altijd nader specialistisch onderzoek dan wel een asbestinventarisatie type-A en/of B te worden uitgevoerd, hetgeen een separate opdracht vereist.  
11.12 Opdrachtgever is gehouden om WoningSchouw de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te inspecteren en te herstellen. Indien Opdrachtgever tot herstel 
is overgegaan zonder dat Opdrachtgever WoningSchouw hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of WoningSchouw de gelegenheid heeft geboden om het gebrek of 
tekortkoming nader te inspecteren, dan verliest Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.  
11.13 Opdrachtgever vrijwaart WoningSchouw voor alle schade die WoningSchouw mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover 
WoningSchouw daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het 
niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.  
11.14 Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of het onderdeel waaraan de schade is 
ontstaan, meegewogen.  
Artikel 12 Vervaltermijn  
12.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van WoningSchouw onverwijld schriftelijk aan WoningSchouw 
mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om een aanspraak binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden 
gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.  
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen  
13.1 Op alle door WoningSchouw te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  
13.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland worden 
onderworpen. Nadat WoningSchouw zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen jegens een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, is deze Opdrachtgever gedurende een maand na de datum van het beroep op dit beding gerechtigd te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de 
wet bevoegde rechter.  
 
Deze algemene voorwaarden zijn in mei 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
 
  


