Woonboerderij
Westervoort

Woonboerderij
op loopafstand van alle voorzieningen
Dorpstraat 83
6931 BE te Westervoort

Landelijk wonen met Witte Rentmeesters & Makelaars

Deze vrijstaande woonboerderij met rieten kap is
gelegen aan een rustige doodlopende weg op
loopafstand van alle voorzieningen in het centrum
van Westervoort. De woning met een inhoud van
916 m3 dateert uit circa 1935 en is gesitueerd op een
riante kavel (1.510 m²).
Het centrum van de stad Arnhem ligt op fietsafstand
en de woonboerderij is op enkele autominuten van
diverse grotere uitvalswegen gelegen.
Het treinstation van Westervoort is binnen 5 minuten
lopend te bereiken.

De markante vrijstaande woning behoeft een grondige renovatie dan wel
modernisatie en is derhalve geheel naar eigen wens her in te richten.

Kortom een vrijstaande woonboerderij op een groot perceel, gunstig
gelegen ten opzichte van alle voorzieningen en uitvalswegen en alle ruimte
om het buitenleven optimaal te ervaren en toch dicht bij de stad te zitten.

360°Panoramafoto’s

Plattegrond

Westervoort en omgeving
Westervoort als ‘poort naar de Liemers’ is al vanaf 726 te vinden in de boeken.
Vanaf het begin was er veel agrarische bedrijvigheid te vinden op de
vruchtbare rivierklei. Bezienswaardig in Westervoort zijn onder andere het
Protestantse kerkje aan de Dorpstraat en het “kasteeltje” oftewel Huize
Vredenburg. Ook bijzonder is de voormalige Nederlands Hervormde kerk aan
de Brouwerslaan.
Wie Westervoort bezoekt komt terecht in een stukje Nederland op de
splitsing van Rijn en IJssel. Het landschap tussen die twee rivieren is
overweldigend mooi met haar uiterwaarden en enorme wolkenpartijen boven
de rivieren en Westervoort ligt er middenin. Westervoort is een gemeente in
De Liemers, in de provincie Gelderland.
De gemeente heeft een oppervlakte van 7,84 km2 (waarvan 1 km2 water).
Westervoort ligt bij Arnhem; noordelijk van de Rijn, oostelijk van de IJssel, precies waar deze zich afsplitst. Het is van origine een Heerlijkheid met de ‘Heer
van Westervoort’ aan het hoofd.
Op dit moment heeft Westervoort twee kerken, voldoende basisscholen,
peuterspeelzalen, een overdekt winkelcentrum, een sporthal met zwembad,
tennisbanen, een manege en een kulturhus. Met al deze voorzieningen kent
Westervoort een rijk verenigingsleven, zowel op sport- als cultuurgebied.

Kaart - Google maps

Indeling
Begane grond
Via de zijentree geeft een ruime hal toegang tot het voorhuis. In het voorhuis zijn
de badkamer, het toilet, twee slaapkamers en een woonkamer die aansluitend
toegang geeft tot de ruime woonkeuken. Vanuit de woonkeuken zijn de bijkeuken
en de deel bereikbaar.
Een vaste trap naar:

Bijzonderheden
- kluswoning
De markante woonboerderij behoeft een grondige renovatie dan wel
modernisatie en is derhalve naar eigen wens her in te richten.
- bouwkundige rapportage aanwezig (bijgevoegd in de brochure)
Er is een bouwkundige rapportage aanwezig welke aansluitend is bijgevoegd.

Op de eerste verdieping is een overloop die toegang geeft tot een open
ruimte boven het voorhuis. Tevens is er vanaf dit punt zicht op de deel. De eerste
verdieping kan bijvoorbeeld dienst doen voor een aantal slaapkamers en een
badkamer.

- recht van overpad
Recht van overpad is een erfdienstbaarheid waarmede een onroerende zaak
- het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak
- het heersende erf - is bezwaard. De last die deze erfdienstbaarheid op het
dienende erf legt is de verplichting om te dulden dat de gebruikers en
bezoekers van het heersende erf zich via de grond van het dienende erf naar het
heersende erf en terug begeven.

Buitenruimte

Het eigendom van de woonboerderij is belast met gebruik en bewoning.
De zakelijke rechten zijn voor Liander Infra N.V., gemeente
Westervoort en Gasunie Transportservice B.V. zodat zij kunnen komen en gaan
volgens de afspraken welke zijn vastgelegd in de betreffende notariële akten.

Verdieping

Schuur
Op het erf staat een vrijstaande stenen schuur.

Tuin
De woonboerderij heeft een tuin welke nog beschikt over een oude boomgaard.
Tevens zijn de contouren van de moestuin nog zichtbaar. Daar de tuin rondom is,
is er altijd een plekje in de zon te vinden.

Feiten & Cijfers
In kort bestek
Woonboerderij
Dorpstraat 83
6931 BE Westervoort
Kadastraal bekend:
Perceeloppervlakte:
Bouwjaar:
Kamers:

Westervoort sectie A, nummer(s) 4868
circa 1.510 m².
ca. 1935
4 (waarvan 2 slaapkamers)

Maatvoering
Woonoppervlakte:
Overige inpandige ruimte:
Gebouwgebonden ruimte
Externe bergruimte:

alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief
ca. 95,6 m² *
ca. 139,7 m² *
ca. 0,0 m² *
ca. 18,8 m² *

Indeling
Begane grond
Entree - centrale hal - toilet - badkamer - twee slaapkamers - woonkamer - woonkeuken - bijkeuken deel met toilet

Verdieping
Overloop - vliering met mogelijkheden voor meerdere slaapkamers en een badkamer
* De meting is gebaseerd op de NEN2580. De meting is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meting sluit verschillen in meetuitkomsten
niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Vraagprijs semi-bungalow:		

€ 369.000,- k.k.

Witte Rentmeesters en Makelaars is een
allround rentmeesterskantoor. Het accent
in de werkzaamheden ligt op het beheer
van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en verkoop van agrarisch
onroerend goed. De makelaardij vormt
een logisch vervolg op deze activiteiten.
Het betreft voornamelijk aan- en verkoop
van bijzondere objecten in het exclusieve
segment, zoals landgoederen, boerderijen
en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is
uitstekend ingevoerd op het gebied van
landelijke objecten. Bij de begeleiding,
het adviseren, onderhandelen en correct
afwikkelen van de transacties maakt
Witte
Rentmeesters
en
Makelaars
gebruik van de ruime ervaring die
gedurende vele jaren is opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

BOUWKUNDIG ONDERZOEK

Boerderijwoning
Locatie:

Dorpstraat 83 – Westervoort

Datum inspectie:
Datum rapportage:

12 september 2017
18 oktober 2017

Metron Bouwadvies B.V.
Dorpsstraat 32 a
6999 AD Hummelo
Europalaan 500
3526 KS Utrecht
info@metron-bouwadvies.nl
www.metron-bouwadvies.nl

Bouwkundig onderzoek

Algemene gegevens:
Objectgegevens:
Object
Adres
Postcode en plaats
Bouwjaar
Huidig gebruik
Vorm factoren inhoud/bvo
Object bewoond
Energielabel aanwezig
Datum afgifte energielabel
Gegevens opdrachtgever:
Opdrachtgever
Adres
Postcode en plaat
Inspectiegegevens:
Datum onderzoek
Rapportnummer
Naam bouwkundige
Weersgesteldheid
Aanwezig bij inspectie
Opdracht via intermediair
Contact gegevens:
Metron Bouwadvies B.V.

Boerderij woning
Dorpstraat 83
6931 BE Westervoort
19?? / verbouwd: 1978
Leegstand
1081 m3 / 272 m2
Nee
Nee
n.v.t.
Dhr. B. Heymen

12 september 2017
M17-088
René Mombarg
zonnig, 14 gr.
Toon Krechting
n.v.t.
Dorpsstsraat 32 a
6999 AD Hummelo
0314-373070
info@metron-bouwadvies.nl - www.metron-bouwadvies.nl

Naam bouwkundige:
Handtekening bouwkundige:

Rapportnummer: M17-088
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Algemene voorschouw/opmerkingen bouwkundig expert:
Gekeurd object betreft een leegstaande boerderij woning
De algehele onderhoudstoestand is redelijk tot goed
Beschikbare documenten:
Technische tekening vloeren, d.d. 06-07-1978
Tekening m.b.t. centrale verwarming, d.d. 10-10-1978
Tekening gevels en plattegronden, A, d.d. 12-05-1978
Tekening gevels en plattegronden, B, d.d. 12-05-1978
Algemeen
Gebrek of specificatie
Houtworm/boktor
Aantasting vloeren
Lekkages aan daken
Beschadigingen sanitair
Lekkages dubbele beglazing
Vochtdoorslag
Houtrot/aantasting kozijn
Asbesthoudend materiaal aanwezig
Gebreken aan de fundering
Scheurvorming buitenmuren
Lekkages – verstoppingen riolering
Gebreken aan rookkanalen

Ja

nee

n.b.

X

Specificatie/locatie vermelding
niet meer actief

zie foto 2.8
nader onderzoek nodig (o.a. dakbeschot)
zie foto 4.8

MILIEUASPECTEN:
Inleiding milieu belastende verontreinigen/ materialen:
Het bouwkundig onderzoek is geen onderzoek naar milieu belastende verontreinigingen/ materialen in- en
extern zoals asbestverdachte materialen, bodemvervuiling ed. Om de aanwezigheid van eventuele milieu
belastende stoffen te kunnen bepalen ka neen nader specialistisch onderzoek uitgevoerd worden.
Asbest verdachte materialen:
In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest verdachte materialen
worden uitgesloten. Er wordt bij een bouwkundig onderzoek niet specifiek naar mogelijk asbestverdachte
materialen in of aan de woning/bijgebouwen gezocht indien daar geen separate opdracht (asbestinventarisatie
type-O) voor is gegeven. Mocht men tijdens de route van het bouwkundige onderzoek visueel asbestverdachte
materialen waarnemen, is dit onder asbest verdachte materialen vermeld.
Uitsluitingen:
Een bouwkundig onderzoek dient niet gezien te worden als een asbestinventarisatie.
Er kunnen echter absoluut geen rechten ontleend worden als blijkt dat asbest verdachte materialen niet of niet
tijdig zijn opgemerkt en/of zijn vermeld in dit bouwtechnisch keuringsrapport. Risico op de aanwezigheid van
asbest in de woning, blijft altijd aanwezig op plaatsen waar geen inspectie mogelijk is, of daar waar asbest
verdacht materiaal is weggewerkt.
Visueel waargenomen asbestverdachte materialen/ constructies:
Geen onderdelen waargenomen.
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Voorwaarden en uitgangspunten bouwkundig onderzoek:
Doel van een bouwkundig onderzoek.
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. Het object
wordt beoordeeld in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaarde en bouwwijze. Het bouwkundig
onderzoek is een afgeleide van de NEN 2767 (conditiemeting). Uitsluitend zichtbare gebreken of
tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd per onderdeel, te
beginnen met de zolderruimte. Per verdieping worden de onderdelen beoordeeld.
Inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen.
Het bouwkundige onderzoek moet voldoen aan inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. Schuine en platte
daken worden geïnspecteerd met een ladder waarmee een hoogte van 6.3 m1 kan worden bereikt. Voor
kruipruimten geldt een minimum hoogte van 0,5 m zonder dat er belemmerende factoren zijn. Als er water
staat in de kruipruimte of als die erg vochtig is, beperkt de inspectie zich tot de directe omgeving van het
toegangsluik. Een bouwkundige zal nimmer een volledige inspectie in de kruipruimte verrichten als er zich geen
persoon(en) in de omgeving van het toegangsluik bevinden.
Geldigheidsduur.
Het bouwkundig onderzoek is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport
een geldigheidsduur van 12 maanden na inspectie datum. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient
een nieuw dan wel geactualiseerd rapport te worden opgemaakt.
Opname en rapportage.
Het bouwkundige onderzoek is een visuele inspectie. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn
beperkingen. Ruimtes achter wanden en knieschotten e.d. zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van het
toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend zonder hak- en breekwerk. Indien onderdelen van de woning
niet voor inspectie toegankelijk waren, is dit in de rapportage vermeld. Daar waar een onderdeel niet visueel
kon worden geïnspecteerd en er twijfel zijn bij de inspecteur over de staat waarin het verkeerd, wordt
geadviseerd (door derden) nader specialistisch onderzoek te (laten) verrichten.
Technische installaties.
De technische installaties worden alleen visueel beoordeeld, niet gekeurd volgens NEN normen. Er wordt geen
onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten. De
aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is
onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Keukeninbouwapparatuur wordt in de inspectie betrokken, geregistreerd doch niet getest.
Bijgebouwen en aanbouwen.
Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Garages, serres, luifels en uitbouwen van
normale afmetingen die met een gevel op overig muurwerk met de woning zijn verbonden worden
geïnspecteerd en beoordeeld als aanbouw. Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven
(stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, pergola’s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bijen aanbouwen buiten beschouwing gelaten.
Aansprakelijkheid.
Op de uitvoering en de resultaten van dit bouwkundig onderzoek zijn de algemene voorwaarden van
Metron Bouwadvies B.V. toepassing. Het bouwkundige onderzoek biedt geen garantie op de (bouwkundige)
staat van het object, bijgebouwen en technische installaties. Metron Bouwadvies B.V. neemt geen
verantwoordelijkheid voor een vergelijking met een bouwtechnische keuring door derden. De verantwoording
daarvoor ligt bij de opdrachtgever c.q. koper.
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Waarderingen (W):
Een waardering wordt gegeven om een indruk weer te geven van de staat van onderhoud van het betreffende
onderdeel. De waarderingsnorm is afgeleid van NEN 2767 (conditiemeting) omgezet in begrijpelijke
bewoording. De volgende waarderingen worden gehanteerd:
Waardering (W):
8 = Zeer goed. Dit onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.
7 = Goed. Invloed van gebruik manifesteren zich in geringe mate. De nieuwigheid is eraf. De primaire
functievervulling is zonder meer gegarandeerd.
6 = Redelijk. Invloeden van gebruik manifesteren zich in eerste gebreken. Het verouderingsproces is over de
gehele linie op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de primaire functievervulling optreden.
5 = Matig. Het verouderingsproces is zeer duidelijk op gang gekomen. Het einde nadert. Storingen in
functievervulling komen plaatselijk of op meerdere plaatsen voor.
4 = Slecht. Het verouderingsproces is onomkeerbaar geworden. Regelmatig komen ernstige gebreken voor.
Het bouwdeel heeft het einde van de levensduur bereikt
N ( 6,5,of 4 ) Meer dan 75% van dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan echter wel een indruk op
basis van aangetroffen randverschijnselen worden gegeven
N (8 of 7) Meer dan 75% van dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan echter wel een indruk worden
gegeven doordat geen randverschijnselen aan betreffende onderdeel zijn aangetroffen
N : Meer dan 75% van dit is visueel niet te beoordelen, zodat geen waardering kan worden gegeven.
? : Nader specialistisch onderzoek noodzakelijk. Kosten worden nimmer begroot
! : Dit onderdeel behoeft aandacht.
* : Minder dan 25% van dit onderdeel is beperkt visueel te inspecteren. Het waarderingscijfer geldt alleen voor
de zichtbare geïnspecteerde onderdelen.
# : Detailopmerkingen bouwdelen met # onder keuringsresultaten.
Afkortingen:
B.K. : Begrote kosten instandhouding van het geïnspecteerde onderdeel.
n.b. : Niet begrote kosten. Kosten voor herstel zijn afhankelijk van nadere onderzoek. Offertes opvragen bij
bedrijven om tot een juiste prijsstelling te komen.
n.v.t. : Niet van toepassing.
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BOUWDEEL
INTERIEUR

W

OMSCHRIJVING

1.1 Zoldervloer

7

Specificatie:
Zoldervloer bestaande uit houten vloerdelen
De vloer is goed beloopbaar
Er zijn geen zwakke punten waargenomen

B.K.

# foto: t.p.v. doorvoeren afzuiging keuken

1.2 Dakbeschot

!

Specificatie:
Dakbeschot is (met grote zekerheid) van
asbest. Deze zal gesaneerd moeten worden
Dakbeschot is gelegd tot aan de rietbedekking
Er zijn geen lekkages waargenomen
# foto; dakbeschot t.p.v. achtergevel

# foto; dakpannen naar overgang rietdak

1.3 Kapconstructie

6

Specificatie:
Originele sporen kap, rondhout
Gaten van houtboorders zijn zichtbaar. Op
moment van opname zijn geen zichtbare
aanwijzingen dat er nog houtboorders
aanwezig zijn.
Tijdens de laatste renovatie zijn er extra vuren
houten sporen tussen de bestaande rond
sporen aangebracht. Hierdoor is de kap redelijk
vlak, met uitzondering van ca. 9 m2 aan de
rechterzijde.
# foto 1. Aanzicht nok
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# foto 2. Hoek hoekkeper voorgevel / linker zijgevel

# foto 3. Gebintplaat met sporen rechterzijgevel

# foto 4. Gebint poot t.p.v. de keuken. Onderzijde poot is
aangetast door worm en houtrot

1.4 Dakkapel

n.v.t.

Niet aanwezig

n.v.t.

Niet aanwezig

In- en exterieur, inclusief constructieve
opbouw, aansluitingen in het dakvlak,
dakbedekking e.d.

1.5 Dakvenster
In- en exterieur, inclusief aansluitingen in
het dakvlak.

1.6 Verdiepingsvloer

1.7 Balkon
Inclusief constructieve opbouw,
aansluitingen overige bouwdelen
hekwerken e.d.

7

Specificatie:
Verdiepingsvloer d.m.v. houten balklaag
Gebreken zijn niet zichtbaar / inspecteerbaar

!

# foto; voorgevel – rechterzijgevel. De gebintplaat wordt
ondersteund i.v.m. doorzakken. Afgesteund op de
verdiepingsvloer

n.v.t.

Niet aanwezig
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1.8 Binnenwanden
Inclusief afwerkingen en pleisterwerk.

6

Specificatie:
Alle buitengevelwanden zijn voorzien van
houten voorzet wanden. Dikte voorzetwand in
niet te beoordelen
Eventuele isolatie in de voorzetwand,
vochtwerende folies ed. zijn niet te beoordelen
Op enkele plaatsen laat het behang iets los,
maar is niet storend
# foto 1.; hoek voorgevel / linker zijgevel

# foto 2. Aanzicht woonkamer vanuit de hoek
keuken/rechter zijgevel. De binnenwand in de
woonkamer is ook uitgevoerd met een voorzetwand.

# foto 3. Hoek rechterzijgevel / achtergevel t.p.v. de
deel. Gasbeton voorzetwanden met glaswol isolatie

# foto 4. Gevelwand voorgevel vanuit de zoldervloer.
Steensmuur, niet geïsoleerd. Met witte saus afgewerkt

# foto 5. Scheurvorming in metselwerk t.p.v. de
achtergevel (hoek zijgevels – achtergevel). Deze
scheurvorming is aan beide zijden van de achtergevel
zichtbaar
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1.9 Binnen kozijnen

6

Specificatie:
Binnendeuren als gelakte fineer board deuren.
Gedateerd.
Deuren sluiten goed
Hang- en sluitwerk is t.z.t. aan vervanging toe.

2.0 Trappen

7

Specificatie:
Hardhouten trap. Stevig uitgevoerd
Geen gebreken geconstateerd
Leuningen zitten stevig vast.
Geen leuning op de binnen boom!

2.1 Badkamer - sanitair

5

Specificatie:
Sanitair werkt nog, geen schades of gebreken
waargenomen
Vloer is afgewerkt met een zeil (marmoleum),
met hieronder de tegelvloer
1 ventilatie afzuiging in de hoek van de douche
Er zijn geen vochtplekken waargenomen
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2.2-a Toilet (t.p.v. hal)

5

Specificatie:
Sanitair werkt nog, geen schades of gebreken
waargenomen
Er zijn geen vochtplekken waargenomen,
hierbij wel de opmerking dat aan de
woonkamerzijde er een vochtplek is op
vloerniveau (zie foto bij 2.8)
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2.2-b Toilet (t.p.v. achterhuis)

5

Specificatie:
Sanitair werkt nog, geen schades of gebreken
waargenomen
Er zijn geen vochtplekken waargenomen
Via de deel is dit toilet bereikbaar
Dit toilet is niet op de beschikbare tekeningen
aangegeven

2.3 Keuken

4

Specificatie: inbouwkeuken.
Aanwezige apparaten:
Merk:
Kookplaat
…
Oven
…
Magnetron
…
Koelkast
…
Afzuigkap
…

Inclusief vaste inbouwapparatuur.

Opmerking:
Los apparatuur
Los apparatuur
Los apparatuur
Los apparatuur
Wand

# foto 1.

# foto 2.

# foto 3.
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# foto 4.

2.4 Begane grondvloer

8

Inclusief vloerafwerkingen en
cementdekvloeren.

Specificatie:
Waar mogelijk is geconstateerd is dat alle
vloeren op de begane grond zijn uitgevoerd als
een betonvloer
Beoordeling mogelijke vloerisolatie kan alleen
d.m.v. destructieve maatregelen. Dit is niet
uitgevoerd.
# foto 1. Vloer t.p.v. de slaapkamer. Uitgevoerd in een
cementdekvloer

# foto 2. Vloer t.p.v. de slaapkamer. Uitgevoerd in een
betonvloer. De vloer is gevlinderd en erg vlak. Geen
scheurvorming of oneffenheden geconstateerd
2.5 Kruipruimte

n.v.t.

Geen kruipruimte aanwezig. Alle vloeren (beton) zijn op
de vaste grondslag.

2.6 Kelder – souterrain.

n.v.t.

Voormalige kelderruimte is na de laatste verbouwing in
1978 verwijderd. De opkamer is gelijkvloers.

Rapportnummer: M17-088
Metron Bouwadvies B.V. Dorpsstraat 32a 6999 AD Hummelo
0314-373070 info@metron-bouwadvies.nl www.metron-bouwadvies.nl

Pagina | 11

Bouwkundig onderzoek

BOUWDEEL
BINNENKLIMAAT
2.7 Isolatie

W

n.v.t.

OMSCHRIJVING

B.K.

Specificatie:
De kap van de woning is nergens geïsoleerd. De
rieten dakbedekking zorgt enigszins voor een
isolatie (vanaf de helft van het dak)
Achter de voorzetwanden (gasbeton
metselwerk) is een glaswol isolatie zichtbaar.
Dikte en Rc-waarde is niet te bepalen
# foto 1. Isolatie zichtbaar bij de voorzetwand

# foto 2. Leidingwerk verwarming is geïsoleerd met een
glaswol isolatie. Deze isolatie behoefd vernieuwde
aandacht.

2.8 Vocht

2.9 Ventilatie

n.v.t.

Specificatie:
In de woonkamer is aan de zijde binnenwand
op aansluiting keuken en toilet vocht
geconstateerd.
De gips beplating bestaand uit een WR plaat.
Dit materiaal lijkt nog niet aangetast te zijn.

Specificatie:
Ventilatie afvoeren van toiletten, douche en
keuken lopen via de zoldervloer door naar het
dak. Op het dak zijn 3 ventilatie doorvoeren
zichtbaar
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BOUWDEEL
INSTALLATIES

W

OMSCHRIJVING

3.0 Elektra

7

Inspectiewijze

Inclusief leidingen, bedrading en
groepenkast.

Elektrische installatie:
Aantal groepen:
Verzegeling nutskasten in orde:
Aardlekschakelaar:
Aarding zichtbaar aanwezig:
Hoofdschakelaar:

B.K.

5
ja
ja, 2 stuks
ja
ja

De meterkast is gesitueerd onder de trap in de hal.
# foto 1. Meterkast

# foto 2. Meterkast

3.1 Verwarmingsinstallaties/
warmwatervoorziening
Inclusief cv-leidingen, radiatoren en/of
luchtkanalen.

7

Inspectiewijze
Aanwezig is een cv-installatie.
Merk cv-ketel:
Keuringjaar afgelezen:
Combi-ketel:
Onderhoudscontract:

Radson
06-05-2010
nee
nee

# foto 1. CV ketel op de zolder
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# foto 2. CV ketel

3.2 Water en gasleidingen
Inclusief bevestiging en kranen.

7

Nutsmeters:
Watermeterstand opnamedatum: 00460186 m³
Gasmeterstand opnamedatum:
46163294 m³

# foto 1. Gasmeter t.p.v. meterkast onder de trap
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# foto 2. Watermeter t.p.v de deel. Luik in de betonvloer

3.3 Riolering

*8

# foto 3. Watermeter
Specificatie
Het is niet mogelijk om dit onderdeel in voldoende mate
te inspecteren.
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BOUWDEEL
EXTERIEUR

W

OMSCHRIJVING

3.4 Schoorstenen – dak- en
gevel doorvoeren

4

Specificatie:
Schoorsteen is werkend, haard vanuit de
woonkamer
Loodaansluitingen zijn slecht. Deze vervangen
zodra het rieten dak wordt vervangen

!

Specificatie:
Rieten dak is aan vervanging toe. De
wolfseinden (west- en oostgevel) zijn
recentelijk al vervangen. Jaartal ontbreekt.
Advies is het gehele dak nieuw riet i.v.m.
aanpassingen van het totale dak
Dakpannen zijn in een goede staat. Deze zijn
her te gebruiken

In- en exterieur, inclusief aansluitingen
overige bouwdelen.

3.5 Schuine daken

3.6 Platte daken

n.v.t.

Inclusief aansluitingen overige
bouwdelen.

3.7 Goten

!

B.K.

Niet aanwezig

Specificatie:
pvc hemelwater afvoeren
slechte staat. Diverse lekkages
vervangen door zinken goten en nieuwe
gootbeugels
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3.8 Hemelwaterafvoeren

!

Specificatie:
pvc hemelwaterafvoeren.
Slechte staat, diverse lekkages
Vervangen door zinken hwa afvoeren

3.9 Goot omtimmering

n.v.t.

Niet aanwezig

4.0 Gevelbekleding

n.v.t.

Niet aanwezig

4.1 Dak overstekken –
boeiboorden

!

Specificatie:
dak overstekken zijn uitgevoerd middels
plaatmateriaal (multiplex stroken), betreft;
overstekken eindgevel voorzijde en entree
loodaansluitingen vervangen
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4.2 Gevels – voegwerk

!

Specificatie:
voegwerk alleen nog zichtbaar aan de linker
zijgevel
voegwerk in slechte staat. Advies is om deze te
vervangen, incl. gevelreiniging
overige gevels zijn gestuct
de gestucte gevels zijn over het algemeen in
een slechte staat.
Advies is gevelreiniging en scheurvorming
herstellen, hoekbeschermers aanbrengen en
gevels afwerken met een gevel verfsysteem
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4.3 Buitenkozijnen
Inclusief hang- en sluitwerk, draaiende
delen en beglazing. Exclusief
inbraakpreventie.

7

Specificatie: houten kozijnen met enkele beglazing.
Alle buitenkozijnen en ramen zijn uitgevoerd in
enkele beglazing
De kozijnen, ramen en deuren zijn in goede
staat.
Het aangebrachte verfsysteem is goed en
vertoond geen gebreken
In de achterdeel zitten een 4-tal stalen
stalvensters met enkel glas
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4.4 Aanbouw(en)

n.v.t.

Niet aanwezig

4.5 Erker – serre.

n.v.t.

Niet aanwezig

4.6 Luifel – carport

n.v.t.

Niet aanwezig

4.7 Schilderwerken

7

Buiten- en binnen schilderwerk
buitenkozijnen, buitenschilderwerk
overige bouwdelen.

4.8 Pleister- en gevelsauswerk

N.v.t.

Specificatie:
Schilderwerk: zie buitenkozijnen en gevels

Specificatie:
de gestucte gevels zijn over het algemeen in
een slechte staat.
Advies is gevelreiniging en scheurvorming
herstellen, hoekbeschermers aanbrengen en
gevels afwerken met een gevel verfsysteem
# foto 1. Achtergevel

# foto 2. Overzicht foto achtergevel
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# foto 3. Scheurvorming voorgevel

# foto 4. Scheurvorming boven kozijn voorgevel

# foto 5. Scheurvorming en slecht stucwerk onder kozijn

4.9 Fundering – stabiliteit

N(8)

Specificatie:
Funderingen zijn niet altijd zichtbaar. Voor
zover te controleren is deze woning
gefundeerd op staal.
Er zijn visueel geen indicaties waargenomen die
er toe leiden dat aan de stabiliteit van de
fundering(en) in huidig gebruik getwijfeld dient
te worden.

5.0 Bijgebouw(en)

N.v.t.

Specificatie:
Zie foto’s bestaande bebouwing
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Kadaster kaart – Dorpstraat 83 - Westervoort
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Kadaster kaart – Dorpstraat 83 - Westervoort

Kadaster kaart BGT – Dorpstraat 83 - Westervoort

Rapportnummer: M17-088
Metron Bouwadvies B.V. Dorpsstraat 32a 6999 AD Hummelo
0314-373070 info@metron-bouwadvies.nl www.metron-bouwadvies.nl

Pagina | 23

