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wellgeen bouwtekening aanwezig

wel/geen bouwtekening aanwezig

wel/geen bouwtekening aanwezig

tegels / poeren, betonplaat, betonrand.".....

hout, (bestaande betonvloer)

hout, stenen borstwering, gehed steen, kunststof.-...-..

massief hout, spaanplaat, kunsEtof, print$aat, gipsplaat.-......

plat dak, lessenaarsdak, zadeldak......

hout, OSB/undeÍlayment,......

rubberoid, shingles, bitumen gdfrlaten, stakt dalpanplaten, EPDM.

wel / niet betegeld,........

1 balklaag
constructie

overspanning
gaaÍheid

bestaande betonvloer

opkrikken

2 vl,oer
g.g. Yl@rddeít
pbxmataiad
dehdoer

3 wanden
constructie
gaafheid

stenen borstwering

*r.
,&7

dak
constructie
gaafheid

dakbeschot

goot
afvoer
boeideel
overige opmerkingen

5 dakbedekking
uitvoering
gaafheid

overige opmerkingen

o,
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6 kozÍjnen,ramen,deuren
constructie

onderhoud
gaaÍheid
hang- en sluitwerk
hang- en draainaden

beglazing

overige opmerkingen

§,
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goed matig slecht som gemid.

staat van onderhoud 90 80 7011601 50 4c 30' 20 10' 5ll opmerkingen
1l u450íoverige opmerkingen

I

I constr.uitvoering
uitvoering
ventilatie

overÍge opmerkingen

ï balklaag
2 vloer
3 wanden
4 dak
5 dakbedeking

6 kozijnen, íamen, deuren
7 staat van onderhoud
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keukenblok, doucheftoilet,compleet

verfraai i n g div erse2--

lad schuurg>líst(en)

Bij:
septictank, stapdpu(ten) $raterÍÍre{er, ratermeferput, delfi=a

pergola, besiratirg, beschoeàng.
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Moqeliik asbest aanweziq .ialnee
Niet zichtbaar waardoor een juiste waardering niet mogelUk was:
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BestuuÍ en (bonds)bouwcommissies kunnen niet aansprakelijk gesteld woÍden voor verborgen gebreken-

N.B. : deze waardering betreft geen bouwkundige keuring

Het rapport dient altijd geheel ingevuld en door

drie leden van de (Bondslbouwcommissie onder-

tekend te worden, ook bii (evt)Je€ldperi'opstallen.

Gerrnaardeerdd.d.: \n /Orl /^nn,-
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Handtekening koper voor ontvangst: Ondergetekende gaat wel/niet akkoord met het

Bedrag €

Handtekening Iid:

Daturn:
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