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bouwjaar ...(..:.t. (1vel/geen bouwtekening aanwezig

bouwjaar .r---:- wË16èen bouwtekening aanwezig

kweekkas

furdering
bafidaag / vloer

buitenr.varden

binnenwanden

dakvorm

dakbeschot
dakbedekking

WC / douche/ keuken

gotfplaien, stalen dakpanplaten, EPDM.

balklaag
constructie

overspanning
gaafheid

bestaande betonvloer

cp<rkken

g.g. vloerdelen
plexmateriaal

dekvloer

wanden
constructie
gaafheid

stenen borstwering

to,B

constructie
gaaffreid

dakbeschot

goot
aÍvoer
boeideel
overige opmerkingen

dakbedekking
uitvoering
gaaÍheid

overige opmerkingen

kozijnen,ramen, deu ren

constructie
onderhoud

gaafheid
hang- en sluitwerk
hang- en draainaden

beglazing

overige opmerkingen



pagina Zvan4

goed matig slecht som gemid.

7 staat van onderhoud 90 80 70H 60 s0 4( 30, 20 10 5ll opmerkingen

6ooverige opmerkingen
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8 constr.uitvoering
uitvoering
ventilatie

overige opmerkingen

1 balklaag
2 vloer
3 wanden
4 dak
5 dakbedeking
6 kozijnen, ramen, deuren

7 staat van onderhoud
8 construciieveÉYering
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septiciank, sApe$t(ten) watermder, rebrmetergfl eletra
pergola, bestatirg, besctoeiing.
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Nloqeliik asbest aanweziq jalnee

Niet zichtbaar waardocr een juiste waaÍdering niet mogelijk was:
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Bestuur en (bondslbouyícommíssies kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken.

N.B. . deze waarderine betrei geen bcuwkundige keunng

Het rapport dient dqid getël irgevdd en tu
drie leden nan de (Bordslhutvcsrítmissie ofidcr-

tekend te wor&n, ook bii {evt) te shpen epsta§en.
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hanttt*eken in gen (Bon ds)bouwcom missie

Handtekening koper voor ontvangst: Ondergetekende gaat wel/niet akkoord met het

Bedrag €

Handtekening lid:

Datum:
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