
Reacties keurbedrijven 
 
Keurbedrijf Utrecht- lid Vakkundig Gekeurd: 
  
‘’Wij zijn een lokaal en onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat is aangesloten bij het Keurmerk 
Vakkundig Gekeurd. Voor elke partij verrichten we volgens dezelfde criteria een bouwkundige 
inspectie. Wij betreden kruipruimtes, tenzij het Keurmerk Vakkundig Gekeurd dat niet verplicht en de 
Arbowetgeving dat ons verbiedt om veiligheids- en gezondheidsredenen. In dit geval lagen leidingen 
in de openingen van het kruipluik die de vrije doorgang belemmerden (zie foto), de toegang was te 
beperkt. In dit geval hoefde de keurder volgens de voorwaarden van het Keurmerk Vakkundig 
Gekeurd niet de kruipruimte in. Het was hem zelfs verboden volgens de Arbowetgeving. In het rapport 
staat daarom duidelijk dat er een beperkte inspectie is gedaan én dat er een vervolginspectie moet 
plaatsvinden nadat de kruipruimte toegankelijk is gemaakt (p. 2 en 14-15). In het rapport staat dat er 
veel kosten gemaakt zullen moeten worden aan de vloer (ten minste € 3.500 (€ 2.500 voor vervangen 
balken, € 500 voor houtvernielers bestrijden en € 500 voor ventilatie verbetering)). Ook is er 
gewaarschuwd voor extra kosten naar aanleiding van het vervolgonderzoek. Dat de kosten na een 
specialistisch vervolgonderzoek hoger uitvallen is begrijpelijk. Het vervangen van een houten vloer 
van 34 m2 kost echter geen € 25.000. Volgens alle online databases bedraagt het vervangen van een 
houten vloer niet meer dan € 150 per m2 inclusief alle toeslagen. We adviseren dan ook de 
kostenraming van € 25.000 voor het vervangen van de vloer voor te leggen aan een onafhankelijk 
deskundige.’’ 
  
Keurbedrijf Vianen- lid Vakkundig Gekeurd: 
  
In november 2019 hebben wij de bouwkundige keuring uitgevoerd voor XXXXX in Vianen.  
We zijn in het verleden al uitvoerig in gesprek geweest met de koopster, zij werd hiervoor bijgestaan 
door een advocaat van Vereniging Eigen huis. 
In opdracht van deze advocaat is er 11 augustus 2020 een herkeuring uitgevoerd door de 
Woningkeurgroep. Ik neem aan dat jullie ook in het bezit zijn van dit rapport.  
In het rapport kwamen geen andere inzichten naar voren, opvallend genoeg waren over het algemeen 
de herstelkosten vaak veel lager dan door ons is aangegeven. 
Met de bouwkundige keuring die jullie afgelopen week hebben laten uitvoeren is de woning de 
afgelopen 1,5 jaar 3 x bouwkundig gekeurd.  
Over het algemeen kan er worden gezegd dat in alle 3 de rapporten de aanwezige gebreken zijn 
vermeld. Echter de inzichten van de noodzaak van herstel en de daaraan gekoppelde termijn en 
bedragen verschillen. 
  
Bovenstaand is o.a. voor ons ook een reden waarom we lid zijn geworden van Vakkundig Gekeurd, 
het keurmerk houdt zich o.a. bezig met de standaardisatie van de wijze waarop gekeurd en 
gerapporteerd wordt.  Voor de consument zullen de bouwkundige keuringen en rapportages in de 
toekomst eenduidiger zijn. Mocht er toch een geschil ontstaan tussen de consument en het 
keuringsbureau dan voorziet het keurmerk ook in een geschillencomissie. 
  
In aanvulling op ons algemene antwoord geven we ook onze reactie per onderstaand item. 
  
Hierbij mail ik je mijn bevindingen van de analyse van de rapportage en de inspectie van de woning, 
xxxx te Vianen. 
  
In globale zin worden diverse gebreken geconstateerd en worden deze ook genoteerd in het rapport. 
Voor een groot deel ook de gebreken wij geconstateerd hebben. Maar met andere woorden, kijkende 
naar de bevindingen, is ook duidelijk dat de keuring niet volledig is uitgevoerd.  
Onze bouwkundig inspecteurs gaan altijd zeer zorgvuldig te werk. We komen niet tot dezelfde 
conclusie dat de keuring niet volledig is uitgevoerd. 
Bepaalde bouwdelen zoals bijvoorbeeld het vervangen van dakpannen, vernieuwen van de dakkapel 
en herstel metselwerk achtergevel worden niet als kostenpost opgenomen terwijl dit wel nodig is.  
xxx nov 2019: Gebreken zijn vermeld in het rapport. Zo ook het advies te vervangen, vernieuwen en te 
herstellen. Bouwkundig gezien niet noodzakelijk binnen 5 jaar en daarom niet opgenomen. 
Ook had bij de vloerconstructie specialistisch onderzoek geadviseerd moeten worden. 
 Kennis is over deze specifieke vloeren aanwezig binnen xxx, doorverwijzing naar specialist niet 
nodig.  



Daarnaast zijn de herstelkosten in algemene zin vrij laag ingeschat.  
xx baseert prijzen op kennis, ervaring, calculatiesoftware en consulteert aanvullend zo nodig 
specialisten bij twijfel. De in de rapportage vermelde kosten zijn ramingen van noodzakelijk herstel 
en/of vervangingskosten. Hoeveelheden worden niet ingemeten.  
Boeidelen vervangen aan de voorzijde voor € 400 incl. btw? Het kost eerder het dubbele. Er zijn meer 
kosten voor de koper dan wordt ingeschat bij deze bouwkundige keuring.  
Xxx schat de kosten zo zorgvuldig mogelijk in en gaat er vanuit dat de herstelwerkzaamheden worden 
gecombineerd (dus boeiboorden, dakbedekking en loodaansluitingen worden gelijktijdig vernieuwd).  
  
Qua leesbaarheid wordt je als koper cq verkrijger van de rapportage toch op het verkeerde been 
gezet. Alle gebreken staan in de kolom “op termijn” terwijl kennelijk direct bedoeld wordt… 
Maar, als je leest in het rapport betekent “op termijn” binnen nu en ca. 5 jaar. Zo staat het ook in 
verklaring in het rapport zelf. Direct betekent vanaf het moment van keuren tot 1 jaar. Spoedig actie 
ondernemen dus. Echter, in het 6 jaren plan onder de genoemde herstelkosten staat dan weer in een 
grafiek dat het in 2020 is. Verwarrend!  
Wij streven naar volledige transparantie in onze rapporten en lichten de termijnen, dachten wij, goed 
toe. Juist om die reden geven we de jaartallen weer. In dit geval is direct dus in 2020 (binnen 1 jaar). 
We willen het voor onze klanten zo duidelijk mogelijk weergeven 
 
Hieronder staan een aantal voorbeelden verder toegelicht: 
Wij geven per voorbeeld kort onze visie 
 
Dak hellend 
In de rapportage staat bij Daken dat geen noemenswaardige gebreken zijn geconstateerd. Dit terwijl 
de dakpannen toch echt einde technische levensduur zijn. Diverse andere buurtbewoner hebben 
dezelfde pan en hebben de dakpannen al laten vervangen. 
In het rapport staat als opmerking (niet als kostenpost) dat het binnen 10-15 jaar wellicht vervangen 
zal moeten worden. 
Kosten van ca. € 5000,- komen niet terug als kosten voor de koper. Dit zou je op termijn minimaal 
mogen verwachten. 
Het klopt dat een aantal huizen in de wijk de pannen al hebben vervangen, op google earth is goed te 
zien dat dit maar een beperkt aantal huizen zijn (< 5 %). xxx licht in het rapport toe dat kosten die 
buiten de termijn van 5 jaar vallen niet in de begroting worden opgenomen.  
  
Dakkapel 
De dakkapel is in matige staat. Het rapport stelt een “redelijke” score. De dakkapel moet ( in ieder 
geval op termijn) gerenoveerd worden. 
Renoveren ofwel geheel vervangen, want er blijft eigenlijk niet veel meer van over. Daarnaast is dit 
dakkapel ook nog eens gekoppeld aan de buren. Ook zijn de boeiboorden Trespa eraf gekomen. 
(deze zaten gelijmd op de oude houten boeidelen en onthecht geraakt) Trespa behoort niet op deze 
wijze aangebracht te worden.  
Er is lekkage in een hoek van de dakkapel. De dakbedekking is weliswaar vernieuwd (overlaagd) 
maar is niet de op juiste wijze overlaagd (op de zinken kraal gekleefd) 
  
Er zijn geen kosten opgenomen voor het vervangen van de dakkapel. Alleen € 300,- voor het plakken 
van lood. Het vervangen van de dakkapel zal ongeveer € 4.500 á € 6.000 kosten. Dit zou je eventueel 
op termijn kunnen bezien.  
Xxx geeft in het rapport aan dat het aanbevolen wordt de dakkapel als geheel te vervangen. Directe 
herstelkosten zijn opgenomen, bouwkundig was vervanging t.t.v. de keuring niet noodzakelijk binnen 5 
jaar en derhalve zijn in het rapport geen kosten opgenomen. 
 
Vloerconstructie 
Er is sprake van een kwaaitaalvloer. Dit wordt ook genoemd in de rapportage. Zelfs dat er schade is 
aan de hoofdwapening. 
Maar, er staat ook dat herstel niet nodig wordt geacht. Eventueel herstel zou dan voldoende zijn. 
  
Bij dergelijke risicovloeren, met schade notabene, moet specialistisch onderzoek geadviseerd worden. 
Dit om het totale (eventuele) schadebeeld in kaart te brengen en zicht te krijgen in de herstelkosten. 
Er is geen SO (specialistisch onderzoek) geadviseerd, ook geen kosten op termijn. Dit betreft een 
belangrijk onderdeel van de woning.  



xxx: Wij zijn van mening genoeg kennis in huis te hebben om aan te geven dat de aangetroffen 
schade niet de gevreesde (chloride)schade is bij de aanwezige (risico)vloer. Doorverwijzing naar een 
gespecialiseerd bedrijf wordt in dit geval door ons niet noodzakelijk geacht. 
  
 Metselwerk achtergevel 
Er is sprake van aanzienlijke scheurvorming, weliswaar niet het gevolg van een constructief gebrek. 
Maar dit moet wel hersteld gaan worden. Dit doe je middels inboetwerk (vervangen van een deel van 
het metselwerk) en daarbij eventueel ook aanbrengen van wapening in de horizontale voegen. Dit 
kost ca. € 1.500,- á 1.800,-. In het rapport staat dit niet genoemd als kosten. Wel is genoemd dat er 
schade is. Hier wordt verder niet op ingegaan. 
xxx adviseert inboetwerk in het rapport op termijn. Bouwkundig / constructief niet noodzakelijk binnen 
5 jaar na keuring.  
 
Hemelwaterafvoer(en) en goten 
De HWA’s van de woning moeten vervangen worden. De goten zijn lek. Het vervangen van de goten 
staat in het rapport, echter over 3 jaar. De goten zijn lek, de hemelwaterafvoeren zijn aangetast door 
UV en hangen los. Het geheel moet in feite direct vervangen worden. In het rapport staat dit verdeeld. 
Alleen de HWA achter en goten over drie jaar. Directe kosten ca. € 1.800. 
Xxx adviseert de goten te vervangen. De inschatting eind 2019 was een termijn van drie jaar. 
 
Elektrische installatie 
In het rapport staat dat er geen aardlekschakelaars aanwezig zijn. Dit terwijl het sinds 1975 een 
verplichting is dat in een woning sprake is van een aardlekschakelaar. De woning is weliswaar van 
1974, maar hier wordt niets over gezegd terwijl het vanuit veiligheidsoogpunt wel wenselijk is. Wij 
hebben overigens tijdens de opname hier geen aandacht aaan gegeven omdat de bewoner zelf al 
herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd aan de installatie. Dit staat zo in het rapport. 
Xxx geeft melding in het rapport én attendeert haar klanten op de inspecties van een 
erkend/waarborginstallateur en/of de nutsbedrijven om te inspecteren op een goede werking en of de 
installaties voldoen aan de huidig geldende eisen.  
 
Extra kosten 
Deze inschatting van extra kosten maakt dat je als koper (nog los van alle andere zaken waarmee de 
koper na de overdracht mee geconfronteerd is) binnen nu en een aantal jaar te maken krijgt met ca. € 
12.000 á 15.000,- 
Hiermee is in de rapportage geen rekening gehouden. Hierbij zijn ook geen herstelkosten van de 
begane grondvloer opgenomen. Dit volgt uit specialistisch onderzoek. 
We zijn het oneens over de inschatting van de extra kosten, zie hiervoor onze opmerkingen bij de 
bovenstaande items. 
  
In de vorige mail gaf je aan dat de koopster tot nu toe al € 60000,- heeft uitgegeven aan de woning. 
In algemene zin hebben we in het rapport opgenomen dat de woning in zijn geheel inpandig 
gemoderniseerd/opgeknapt diende te worden. De kosten hiervoor zijn niet openomen omdat die sterk 
afhankelijk zijn van de individuele keuze van de klant. Dit is ook vermeld in het rapport. Hiertoe 
behoren o.a. de keuken, badkamer, toilet en de algehele inpandige afwerking.  De gemaakte kosten 
die de bewoonster benoemt zijn hier wellicht toe te herleiden?   
  
Nogmaals benadrukken wij dat we een zo volledig- en transparant mogelijke rapportage en kosten 
indicatie geven aan onze klanten.  
Bovenal vinden wij het oprecht vervelend voor de bewoonster dat zij blijkbaar andere verwachtingen 
heeft gehad en de kosten voor haar hoger zijn uitgevallen. 
We nemen de feedback ter harte en werken samen met de branchevereniging naar verdere 
optimalisatie van onze rapportages. 
  
Keurbedrijf Zutphen- Eigen Huis Bouwkundig Advies van Vereniging Eigen Huis:  
  
Het is lastig dat er meer dan een jaar zit tussen de keuring (jan 2020) en het bezoek van Fred Tokkie 
zit (deze maand). We gaan af op wat er in het rapport over staan. Als er een aantoonbaar een 
vergissing is gemaakt, dan zullen we dat niet tegenspreken. We zijn tenslotte een 
consumentenorganisatie en we staan altijd aan de kant van de consument, ook bij twijfel of 
onenigheid tussen twee bouwkundigen. Gelukkig is er geen schade: asbest is geen gebrek en het 



hoeft hier tegen het dakbeschot niet te worden verwijderd. Het kan dus blijven zitten. Citaat van 
Rijksoverheid.nl: “Als het niet makkelijk kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg. Dan komen er 
geen asbestvezels vrij en kan het asbestmateriaal blijven 
zitten.”  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels 
 


