BOUWTECHNISCHE KEURING
Wilt u met een gerust hart een woning aankopen? Waarbij u niet bang hoeft te zijn dat
u nu of in de toekomst met onverwachte kosten te maken krijgt door gebreken aan het
woonhuis. Middels het uitvoeren van een bouwtechnische keuring (BTK) door
Van Oorschot Bouwtechniek & Advies weet u precies waar u aan toe bent!
Doelstelling bouwtechnische keuring
Het doel van de BTK is het vastleggen van de algehele conditie van de woning.
Na het uitvoeren van een inspectie van de woning wordt er een rapportage opgesteld
waarin alle onvolkomenheden, beschadigingen, gebreken en/of bijzonderheden van de
woning worden vastgelegd. Hierbij wordt een kostenindicatie weergegeven voor het
herstellen van deze onderdelen. Er wordt onderscheid gemaakt in onderdelen welke
direct verholpen moeten worden of die op lange termijn. Hierdoor weet de koper voordat deze de woning daadwerkelijk aankoopt precies welk bedrag er gereserveerd moet
worden om de woning in een goede, gezonde en leefbare conditie te houden.
De rapportage van de BTK kan worden ingezet ten behoeve van:
•
De aankoop van een woning of object.
•
Het vaststellen van een onderhoudsplan van een woning of object.
•
De verkoop van een woning of object.
De rapportage van de BTK is geschikt voor en voldoen aan de eisen die gesteld zijn t.b.v.
de Nationale Hypotheekgarantie.
Uitgangspunten inspectie
Het uitgangspunt van de inspectie is het op objectieve wijze vastleggen van de bouwtechnische conditie van het pand volgens de NEN 2767.
Items voor de opname van het pand of delen daarvan zijn:
•
Aanduidingen van verzakkingen, scheuren en/of beschadigingen.
•
Functioneren en/of storingsgedrag.
•
Verouderingsverschijnselen en/of achterstallig onderhoud.
•
Esthetische aspecten.
•
Overige gebreken, waaronder de frequentie van de gebreken in relatie tot aangetroffen conditie (van uitstekende tot zeer slechte (onderhoudstoestand).
De inspecteur voert een visuele waarneming ter plaatse uit waarbij geen destructieve
handelingen worden verricht en belemmeringen, zoals aanwezige inventaris, groen, enz.,
in principe niet worden verplaatst.
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Uitgangspunten rapportage
De rapportage van de BTK, uitgevoerd door Van Oorschot Bouwtechniek & Advies, heeft
de volgende structuur:
•
Element: Een technische omschrijving van bouwkundige en/of installatietechnische
elementen waarop de BTK betrekking heeft.
•
Conditie: Conditie van het geïnspecteerde element met toekenning van classificatie
en een referentie naar fotomateriaal indien mogelijk.
•
Locatie: De plaats waar een (eventueel) gebrek aan het element is geconstateerd.
•
Toelichting: Toelichting op het geconstateerde gebrek en de verwachting tot het
gedrag van het element onder invloed van het gebrek. Hier wordt de urgentie van
onderhoud aan het element afgeleid.
•
Herstelkosten: De herstelkosten voor de geconstateerde gebreken.
Kosten Bouwtechnische Keuring
Type woonhuis

Kosten (vastgesteld april 2013)
Bouwjaar na 1970

Bouwjaar voor 1970

Tussenwoning

€ 300,--

€ 325,--

Eindwoning / tweekapper

€ 325,--

€ 350,--

Vrijstaande woning tot 500 m³

€ 375,--

€ 425,--

Vrijstaande woning tot 750 m³

€ 400,--

€ 450,--

Niet standaard woning

Op aanvraag

Op aanvraag

Overige

Op aanvraag

Op aanvraag

Prijzen zijn inclusief BTW en alle bijkomende kosten.
Buiten een straal van 25 km vanaf onderstaand adres worden er reiskosten in rekening
gebracht. Bijgebouwen zijn niet standaard inbegrepen, meerprijs op aanvraag.
Aanvullende diensten
Van Oorschot Bouwtechniek & Advies kan na de inspectie aangeven hoe u uw woning
door te verbeteren een meerwaarde kan geven en daarbij het woongenot kunt vergroten.
Hierbij kunt u o.a. denken aan het aanpassen, uitbreiden en isoleren van uw woning of het
aanbrengen van duurzame energie opwekkers.
Voor meer informatie en een voorbeeld van een rapportage kunt u terecht op onze website. Voor de aanvraag van een BTK of overige vragen kunt u contact met ons opnemen
via onderstaande adres:
Van Oorschot Bouwtechniek & Advies BV
Binnenweg 7, 5502 AM Veldhoven
Tel. 040-254 25 72
e-mail. info@bouwtechniekenadvies.nl
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