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

* = verplicht
Makelaar
Bezoekadres: (makelaar)
*

Postadres: (makelaar)
*

Ingevuld door: *
Aankoop

:

*

Fax.

:

*

Email

:

*

Standaard wordt elk rapport per email (Pdf) verzonden

Betreft
*

Tel.

Methodiek
Verkoop

* Kruis aan:
Omschrijving

0-400 m³

400-600 m³

600-1000 m³

> 1000 m³

Uitgebreide woningkeuring

€ 350,-

€ 410,-

€ 475,-

Op aanvraag

Aparte vloer- of dakkeuring incl. rapportage

€ 225,-

€ 225,-

Vanaf € 225,-

Vanaf € 225,-

Opleveringskeuring (proces-verbaal aannemer)

€ 200,-

Eerste twee uur, vervolgens 45 euro voor elk half uur extra

Meekijkkeuring zonder rapport

€ 225,-

Eerste twee uur, vervolgens 45 euro voor elk half uur extra

Deelinspecties mondeling / schriftelijk

€ 90,- / uur

Minimum en ook starttarief 190 euro voor het eerste uur

Alle overige verzoeken op aanvraag.
Alle prijzen zijn inclusief BTW, prijspeil 2018 (regio Utrechtse Heuvelrug)
De regio Utrechtse Heuvelrug betreft het gebied 30 km rondom Driebergen-Rijsenburg; indien verder weg wordt er een nader te
bepalen vergoeding gevraagd.
De rapportage ontvangt u digitaal, tegen extra vergoeding (€ 17,50) wordt deze ingebonden en per post u toegezonden.
Bijlage(n)
► Foto’s bouw(onder)delen zijn standaard, zonder verdere kosten.
Indien u geen foto’s wenst kunt u dat hier aangeven (prijzen blijven hetzelfde!)
Gebouwgegevens:

Geen foto’s
Wel foto’s

(Het te keuren object)

Adres

*

Postcode en Plaats

*

Bouwjaar

*

Inhoud

*

Type woning

*

Laatste verbouwingsjaar
m³ **

Bijgebouw(-en)

m³ * Soort object:

** 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 = opdrachtgever)
Naam:
Adres:
PC en Plaats:

Tel

:

*Afspraak maken met:
Naam:

Tel

:

Naam:

Tel

:

In te vullen door Van Raalten Bouwadvies
Woninginspecteur

Dhr:
Dag :

Aanvullende info:

Opdrachtnummer:
Datum:

Tijdstip:

uur

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

* = verplicht

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:

Op al onze transacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze inzien via onze website.
Bij het verstrekken van deze opdracht tot woningkeuring gaat u akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.

