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Toelichting
INTRODUCTIE

Via Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. heeft de bouwkundige u begeleid bij de oplevering van uw 

nieuwbouwwoning. Samen met u is de bouwkundige en een vertegenwoordiger van de contractpartij door de 

woning gelopen. Gebreken zijn vastgelegd in het Opleveringsrapport. Deze rapportage van de bouwkundige is 

meestal een zogenaamd ‘schaduwrapport’, terwijl de vertegenwoordiger van de contractpartij het officiële proces-

verbaal van oplevering opmaakt. Door deze Opleveringskeuring heeft u meer inzicht gekregen in uw nieuwe woning, 

zijn bouwkundige gebreken vastgelegd en heeft u een sterke positie tegenover de contractpartij. 

Tijdens een keuring geeft de bouwkundige vaak verschillende tips over het gebruik van een nieuwe woning en de 

installaties, over het schoonmaken van onderdelen en toegepaste materialen. Deze tips zijn niet opgenomen in dit 

rapport. Voor een selectie van veel genoemde adviezen verwijzen wij u naar www.eigenhuis.nl/opleveringskeuring-

tips-en-onderhoud.

GEBREKEN NA OPLEVERING

Bij het in gebruik nemen van de woning kunnen nog meer zaken aan het licht komen die niet (helemaal) in orde zijn. 

De deuren sluiten bijvoorbeeld niet goed, het water in de doucheruimte loopt niet direct weg, een wandcontactdoos 

blijkt niet te werken of bij het inrichten met meubels ziet u dat een muur niet helemaal recht is. Deze gebreken kunt 

u, meestal tot zes maanden na de oplevering, melden bij uw contractpartij. Houd er rekening mee dat krassen en 

beschadigingen na oplevering doorgaans lastig onder de aansprakelijkheid van de contractpartij zijn te brengen, tenzij 

u aannemelijk kunt maken dat u deze beschadigingen niet zelf heeft kunnen veroorzaken.

Kijk voor alle termijnen in de voorwaarden van uw koop-aannemingsovereenkomst en voor meer informatie over 

bijvoorbeeld de geldende periodes op www.eigenhuis.nl. 

Voor alle gebreken die u tegenkomt geldt: meld dit gebrek direct schriftelijk aan de contractpartij. Is uw woning 

gebouwd met een garantieregeling (SWK, Woningborg of BouwGarant), stuur dan een kopie van uw melding naar de 

betreffende instantie. De gebreken die in het proces-verbaal van oplevering zijn gemeld, moet de contractpartij 

binnen drie maanden herstellen. Zijn deze gebreken (gedeeltelijk) niet hersteld dan kunt u terugvallen op de 5%-

regeling.

5%-REGELING

U heeft het recht om bij oplevering de laatste 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris. In plaats 

daarvan kan uw contractpartij ervoor kiezen een bankgarantie bij de notaris te stellen. 

Mocht de contractpartij de opleveringsgebreken, of gebreken die tijdens de eerste drie maanden opduiken niet 

herstellen, dan heeft u met deze 5%-regeling een stok achter de deur. Laat de notaris vóór het verstrijken van de drie-

maandentermijn in een aangetekende brief weten dat u (een redelijk deel van) het depot of de bankgarantie wilt 

handhaven totdat de nog openstaande gebreken zijn hersteld. Zie voor meer informatie over de 5%-regeling 

www.eigenhuis.nl/vijf-procent-regeling

VRAGEN

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het informatie en adviescentrum van Vereniging Eigen Huis via (033) 

450 77 50.
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Basisgegevens

AANVRAGER

Naam T.E.S.T.  Vereniging Eigen Huis

Adres Postbus 123 

Postcode 3800AS

Woonplaats AMERSFOORT

Lidnummer 526614

E-mail test@eigenhuis.nl

BOUWKUNDIGE

Naam T. Poltec Een

Nummer M0010

Telefoon (033) 450 77 50

GEGEVENS GEKEURD OBJECT

Adres Demoweg 40

Postcode 3821BT

Woonplaats Amersfoort

Datum keuring 5 oktober 2018

Weersgesteldheid

Woningtype Tussenwoning

Inhoud Gemiddeld

Bouwwijze Traditioneel

Project De Nieuwe Wijk

Omvang 10 woningen

Contractpartij De Ontwikkelaar, Amersfoort

Bouwer Het Bouwbedrijf, Amersfoort
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Opleveringsrapport / Schaduwrapport
Aan T.E.S.T.  Vereniging Eigen Huis, is de woning Demoweg 40 te Amersfoort op 5 oktober 2018 door ondernemer 

De Ontwikkelaar, gevestigd te Amersfoort, vertegenwoordigd door dhr. H. de Groot opgeleverd.

De ondernemer heeft een proces-verbaal opgesteld dat door de verkrijger van de woning en de vertegenwoordiger 

van de ondernemer is ondertekend. Het proces-verbaal is het officiële document waarin tekortkomingen en andere 

gegevens zijn vastgelegd. 

 Dit opleveringsrapport kan als schaduwrapport worden beschouwd. De bouwkundige heeft hierin zijn bevindingen 

weergegeven.

METERSTANDEN

Elektra I 10

Elektra II 50

Elektra retour I 20

Elektra retour II 30

Water 7

Gas 15

Warmte n.v.t.

Warmwater n.v.t.

Rapportage
In onderstaand overzicht zijn de geconstateerde gebreken door de bouwkundige vastgelegd en eventuele 

opmerkingen geplaatst.

TOELICHTING OP AANTAL KOLOMMEN

Ernstig: Gebreken die door de bouwkundige zijn aangemerkt als ernstig gebrek.

Genoteerd:

 

Gebreken die niet alleen in dit rapport zijn opgenomen maar ook door de ondernemer in het proces-

verbaal van oplevering zijn genoteerd.

Verholpen: Gebreken die tijdens de rondgang volgens de ondernemer zijn verholpen. Deze gebreken zijn 

doorgaans niet door de ondernemer in het proces-verbaal opgenomen.

RUIMTE/ONDERDEEL GEBREKEN

GEHELE WONING

1 energiezuinigheid energielabel ontbreekt 1

2 ventilatie/luchtverversing inregelrapport ontbreekt 1

 

1E ETAGE

3 slaapkamer (voor) wand (bij vensterbank) stucwerk gat(en) 
dichten 

1

4 slaapkamer (voor) plafond spuitwerk beschadigd 1

5 bad-/doucheruimte vloer (bij toilet) tegel niet vlak 1

6 bad-/doucheruimte badmeubel wastafel sifon lekt 1

7 bad-/doucheruimte sanitair toilet kitwerk ontbreekt 1

8 bad-/doucheruimte elektra wandcontactdoos niet conform 
regelgeving ; zit in zone 2, te dicht bij het 
bad

1

9 installatieruimte zonnepanelen omvormer in storing 1

Opdrachtnummer 1122727 5 van 6



RUIMTE/ONDERDEEL GEBREKEN

10 wasruimte opstelplaats wasmachine waterleiding 
plaatsing niet conform afspraak/
overeenkomst 

1

 

BEGANE GROND

11 keukenruimte  ; casco opgeleverd, betreft opmerking 0

12 keukenruimte toe-/afvoerventiel inregelen 1

13 woonkamer wanden sausklaar maken 1

14 woonkamer binnenkozijn deur (gang-/halzijde) 
beschadigd 

1

15 woonkamer (achter) raamkozijn beglazing fabricage fout 1

16 toiletruimte sanitair toilet verkeerde hoogte ; te laag 1

17 toiletruimte sanitair fonteintje beschadigd 1

18 meterkast elektra meterkast aardlekschakelaar 
onvoldoende aantal ; voldoet niet aan 
regelgeving

1

19 meterkast ventilatie/luchtverversing ontbreekt 1

20 meterkast elektra meterkast elektragroep 
ontbreekt ; uitvoeren conform meer-/
minderwerklijst

1

21 gang/hal buitendeurkozijn onderdorpel plaatsing te 
laag ; geen ruimte voor deurmat

1

22 gang/hal vloer cementdekvloer aanhelen 1

 

BUITEN

23 gevel (achter) hemelwaterafvoer regenpijp niet 
aangesloten 

1

24 gevel (achter) metselwerk open stootvoeg(en) niet 
vrijgehouden 

1

25 berging metselwerk stenen verkeerde kleur ; 
bouwer komt met voorstel

1

Totaal aantal gebreken 24 0

 
Disclaimer

©2018 Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V.

Dit is een uitgave van Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. (een 100% dochter van Vereniging Eigen Huis)

 Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort
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