
 

 

 

 

 

Aanvraag woningkeuring  

 

Volledig ingevuld mailen naar 
Van Raalten Bouwadvies, 
info@vanraaltenbouwadvies.nl  

 

 

*=verplicht 

 Makelaar 

  

 Bezoekadres: (makelaar) 
 *  

Postadres: (makelaar) 
* 

Tel. :  * 

Fax.   :  * 

Email  : *  

 Ingevuld door: *                  standaard wordt elk rapport per email (Pdf) verzonden 

 Betreft Methodiek                  Bijlage(n) 

  Aan- / verkoop  
 
 
 

  
 
 
 
 
 Let op!!! 
 Prijzen zijn 
 excl. BTW 
 Prijspeil 2013 

*   Aankoop       Verkoop 
 
* Kruis aan:   

 woningkeuring tot 400 m³ (nota naar cliënt) 

     € 275,00 ** + € 0,30 per 1m³ extra 
 

 woningkeuring tot 400 m³ (nota naar makelaar) 
     € 275,00 ** + € 0,30 per 1m³ extra 
 

 opleveringskeuring: nieuwbouw (nota naar cliënt)  
     € 200,00 (geldt voor 2 uur + € 40,00 per half uur extra) 
 

 deelinspectie/ deskundigenbericht € 75,00 / per uur (basis uit/thuis) 
 

**De prijzen worden berekend aan de hand van de inhoud woning + bijgebouw! 

► Foto’s bouw-

(onder)delen zijn 
standaard, zonder 
verdere kosten. 
Indien u geen foto’s 
wenst kunt u dat 
hier aangeven 
(prijzen blijven 
hetzelfde!) 
 

 Geen foto’s 
 

 Wel foto’s 

 Gebouwgegevens:   (Het te keuren object)             

 Adres  *  

 Postcode en Plaats *  

 Bouwjaar * Laatste verbouwingsjaar  GIW   

 Inhoud *     m³ ** Bijgebouw(-en)  m³  *  Soort object: 

 Type woning *     

** Indien afwijkingen m³-inhoud worden geconstateerd behoudt Van Raalten Bouwadvies zich het recht voor een tariefswijziging 
door te voeren. 

 Aanwezig tijdens de inspectie          Bijlage(n)           

  Eigenaar/bewoner      Informatie/bijlagen?   

  Cliënt    Meer informatie is te vinden op: 

  Aankopend makelaar    www.     

  Verkopend makelaar    

 Naam koper / verkoper (cliënt) 

 Naam:      

 Adres:     

 PC en Plaats:                          Tel    :    

*Afspraak maken  met:  

 Naam:             Tel :     

 Naam:             Tel :     

In te vullen door Van Raalten Bouwadvies 

Woninginspecteur Dhr:    J. van Raalten Opdrachtnummer:   

    Dag :    Datum:   Tijdstip:  uur   

Aanvullende info:     

 
K.v.K. nr. 
30204320 

 
Op al onze transacties zijn van toepassing onze Algemene leveringsvoorwaarden. 



 

 

 

 

 

Aanvraag woningkeuring  

 

Volledig ingevuld mailen naar 
Van Raalten Bouwadvies, 
info@vanraaltenbouwadvies.nl  

 

 

 
Verkorte Informatielijst, in te vullen door eigenaar / bewoner (-ster) 

1 In eigendom sinds:  

2 Is u bekend met bekend zijnde (verborgen) tekortkomingen of gebreken?  

   Nee 

   Zo ja, opmerkingen: 

   
 

3 Zijn er recentelijk  herstelwerkzaamheden, verbouwingen, uitbreidingen, werkzaamheden installaties e.d. 
uitgevoerd? 

   Nee 

   Zo ja, opmerkingen: 

   
 

4 Is u bekend m.b.t. milieuaspecten zoals deze o.a. zijn de toepassing asbestverdachte materialen, 
aanwezigheid van olietank, bodemverontreiniging, septic tank e.d.?  

   Nee 

   Zo ja, opmerkingen: 

   
 

5 Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen van goederen die meeverkocht worden bekend, zoals 
deze o.a. zijn GIW Garantie, onderhoudsabonnement van de CV-ketel, openhaard, keukenapparatuur e.d.? 

   Nee 

   Zo ja, opmerkingen: 

   
 
 

6 Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit genomen is tot aanwijzing van monument, 
beschermd stads- of dorpsgezicht, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand?   

   Nee 

   Zo ja, opmerkingen: 

   
 
 

7 Is uw woning een zgn. appartement en maakt deze uit van een Vereniging van Eigenaren?  

   Nee 

   Zo ja, opmerkingen:  

   
 
 

Ondertekening                           

 
Naam 

 
  

Plaats   

Datum   

Handtekening  
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
van van Raalten Bouwadvies gevestigd te Driebergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 
30204320 en gedeponeerd 20 april 2005. 
 
 

1.  Algemeen  

1.1  Op alle aanbiedingen van en op alle aanbiedingen aan Van Raalten Bouwadvies (hierna: "VRB") tot uitvoering van diensten (hierna: 
"werkzaamheden") door alsmede op alle overeenkomsten met Ko van Raalten ter zake, zijn deze voorwaarden van toepassing. 

1.2  Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij (hierna "opdrachtgever") slechts een beroep worden gedaan, 
indien en voor zover deze met VRB schriftelijk zijn overeengekomen. In alle andere gevallen worden algemene en/of bijzondere 
voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk verworpen.  

2.  Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten  

2.1  Alle aanbiedingen van VRB gelden tot 30 dagen na dagtekening.  

2.2  Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk.  

2.3  VRB is slechts gebonden, voor zover en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard.  

3.  Prijzen  

3.1  Alle door VRB opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.  

3.2  Een opgegeven of overeengekomen all-in prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren 
onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij VRB bij opgave of overeenkomen van de prijs 
bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in boven bedoelde werkzaamheden, omstandigheden of gegevens kunnen leiden 
tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden op of gedurende 
een termijn van meer dan zes maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren bovendien worden 
doorberekend.  

4.  Uitvoering  

4.1  VRB zal bij de uitvoering van opdrachten handelen als een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend advies- 
en onderzoeksbureau.  
Nochtans geeft VRB geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken of verstrekte adviezen.  

4.2  De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat VRB beschikt over alle door de opdrachtgever 
te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door VRB is ontvangen 
of zekerheid ten behoeve van VRB is gesteld.  

4.3  Indien de opdrachtgever met VRB een bepaalde datum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van 
overschrijding daarvan door omstandigheden, welke hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gehouden VRB een redelijke termijn 
te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever 
gerechtigd is de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen.  

4.4  VRB heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet 
in gedeelten.  
De inspecties zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden 
bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen.  

4.5  Opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van de door VRB opgestelde rapportages na ontvangst te controleren op juistheid en 
volledigheid en binnen 30 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan VRB schriftelijk door te geven. Tenzij binnen 30 
dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever schriftelijk kenbaar aan VRB zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht 
onvoorwaardelijk akkoord te gaan met genoemde rapportage en keuring.  

5.  Aansprakelijkheid en vrijwaring  

5.1  VRB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is of zou kunnen zijn van een niet, niet juist of niet tijdig 
signaleren van een bepaald gebrek aan of bij het onderzochte object of een onjuiste kostenbegroting en/of prijsopgaven van deze 
gebreken.  

5.2  VRB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q vertragingsschade, schade als gevolg van het 
verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever en schade wegens door VRB gegeven 
inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.  

5.3  VRB is in verband met de uitvoering van opdrachten niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de opdrachtgever of van derden. 
De opdrachtgever vrijwaart VRB voor iedere door derden gestelde aansprakelijkheid ter zake.  

5.4  In alle gevallen waarin VRB gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan de 
factuurwaarde van de geleverde diensten, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Voorgaande beperkingen 
gelden niet, indien de schade door opzet of bewuste roekeloosheid van VRB of haar eigen werknemers is veroorzaakt.  

5.5  ledere vordering jegens VRB, behalve die welke door VRB is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan 
van de vordering, indien zij niet schriftelijk binnen deze termijn aan VRB kenbaar is gemaakt.  

5.6  De werknemers van VRB dan wel door VRB voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersoneel kunnen zich jegens 
de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.  

5.7  Alle informatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, zoals door of 
namens VRB aan opdrachtgever verstrekt met betrekking tot de werkzaamheden, is strikt persoonlijk bedoeld en opdrachtgever is 
gehouden VRB te vrijwaren voor aanspraken van derden daarmee samenhangende en/of voortvloeiende, alsmede deze derden - 
indien en voor zover van toepassing - er op te wijzen dat laatstgenoemden geen rechten kunnen dan wel mogen ontlenen aan de 
verstrekte en opdrachtgever(s) gebonden informatie voornoemd.  

5.8  VRB heeft het recht tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te herstellen.  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

6.  Bescherming van informatie en kennis  

6.1  Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen 
en/of software, blijven bij VRB of derden rechthebbenden en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de 
opdrachtgever over.  

6.2  VRB en de opdrachtgever zijn over en weer gehouden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en 
waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de ander behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.  

6.3  De rapportage is vanaf keuringsdatum 6 maanden rechtsgeldig, de rapportage is niet overdraagbaar aan derden.  

7.  Betaling  

7.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. VRB heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke 
vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen.  

7.2  Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder 
ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.  

7.3  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van VRB, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever 
of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor 
rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bij de inning van enige vordering door VRB geacht ten minste 
15% van het te vorderen bedrag te bedragen.  

7.4  Indien betalingen uitblijven accepteert VRB geen aansprakelijkheden met betrekking tot de uitgevoerde opdracht. De opdrachtgever 
heeft nimmer het recht betalingen van facturen te vertragen of te verrekenen uit hoofde van mogelijke aansprakelijkheden jegens 
VRB.  

8.  Opschorting en beëindiging  

8.1  Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt 
verklaard, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft VRB het recht om de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke 
verklaring geheel of gedeeltelijk te beëindigen, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht 
op vergoeding van kosten, schade en interesten.  

9.  Geschillen en toepasselijk recht  

9.1  Alle geschillen, welke tussen partijen bestaan, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.  

9.2  De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.  

    

 

  
 


