
Asbestinventarisatie Type-0

Demostraat  1 
1234 AB Demostad

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Perfectkeur BV garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Perfectkeur BV
verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de
resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

Verklaring en aansprakelijkheid

De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectkeur BV naar beste kennis en weten
onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Perfectkeur BV is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of
onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet
of daarmee gelijk te stellen grove schuld.
 
Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden
aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum.
 
Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Perfectkeur BV nadrukkelijk van de hand
gewezen.
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(handtekening)

Het rapport asbestinventarisatie type 0

Een Type-0 (type nul) onderzoek is bedoeld bij de aan- of verkoop van een pand of woning. Een Type-0 onderzoek wordt uitgevoerd
voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991 Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig
is in een gebouw dat nog in gebruik is.
 
Deze inventarisatie, ook wel bekent als quickscan, wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek. Het betreft enkel een indicatief
visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Dit onderzoek is niet geschikt voor het aanvragen van een
sloopvergunning. 

Deze asbestinspectie is een visuele inspectie en een momentopname. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn
beperkingen. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het onderzoek is Perfectkeur BV niet aansprakelijk.
Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Perfectkeur BV. 
 
Perfectkeur BV is niet verantwoordelijk voor wat na de onderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De rapportage
komt voort uit een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde
onderdelen en risicofactoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van Perfectkeur BV.
 
Voor het omgaan met asbest gelden wettelijke regels. Welke regels van toepassing zijn hangt af van de vraag of in het kader van
beroep, bedrijf, opdrachtgever of als particulier met asbest wordt omgegaan. Zo is voor werkgevers, werknemers en zelfstandige
beroepsuitoefenaars altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang. Particulieren die asbesthoudend materiaal willen
verwijderen hebben te maken met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de regels van hun gemeente. Bedrijven, instellingen en
zelfstandigen die asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk of object, moeten met beide besluiten rekening houden.

Doel van het asbestonderzoek Type 0.

Belangrijke informatie m.b.t. deze opname en rapportage.
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Naar volle tevredenheid?

Voor u ligt het resultaat van onze inspectie aan de woning Demostraat  1 te Demostad. We danken u hartelijk voor het vertrouwen
wat u in ons heeft gesteld en gaan ervan uit dat de uitgevoerde inspectie en deze rapportage uw verwachtingen overtreft. Wanneer
dit niet zo is vernemen wij dit graag, daar we er als bedrijf naar streven onszelf continu te verbeteren. Binnen enkele weken na de
inspectie ontvangt u van ons per email een uitnodiging om mee te werken aan onze klantenenquête. Deze enquête bestaat uit
slechts enkele vragen. Hierbij vindt u ook de mogelijkheid om uw suggesties voor het nog verder verbeteren van onze dienstverlening
aan ons kenbaar te maken.
 
Wanneer u nog vragen heeft over de inhoud van de rapportage kunt u deze uiteraard nog aan ons stellen, bij voorkeur per email aan
c.vuijk@perfectbouw.nl.
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Wat is Asbest?

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is
sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, het isoleert en is bovendien goedkoop. In het verleden werd het
dan ook voor tal van toepassingen gebruikt, totdat men er achter kwam dat asbest onaanvaardbare gezondheidsrisico’s kan
veroorzaken. Het inademen van asbestvezels kan longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom)
veroorzaken. De verkoop van asbest of asbesthoudende producten is sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden in Nederland. 
 
Asbest werd op twee manieren toegepast: 'hechtgebonden',en 'niet hechtgebonden of losgebonden'. Een voorbeeld van
hechtgebonden asbest is asbestcementplaat. Een voorbeeld van losgebonden asbest is spuitasbest. Als de asbestvezels goed
(hechtgebonden) vastzitten in het materiaal bestaat er weinig kans dat de vezels in de lucht terecht komen en schade veroorzaken.
 
Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, alhoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen vaak
moeilijk te zien is. Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur.
Een aanwijzing of een product asbest bevast is ook de leeftijd van een materiaal. Producten van vóór 1983 kunnen losse asbest
bevatten; hechtgebonden asbest is toegepast tot 1993. Andere informatiebronnen zijn de fabrikant of leverancier van het materiaal of
de eigenaar/verhuurder van een huis. Alleen een microscopische analyse kan uitsluitsel geven of het materiaal of product werkelijk
asbest bevat.

Verwijderen van Asbest.

Er bestaat geen wettelijke verplichting om onbeschadigde asbestcementplaten te verwijderen. Eventueel kunt u de
asbestcementplaat verven of afdekken met een ander materiaal. Ga nooit in asbest boren of zagen, of het op een andere manier
bewerken. Hierbij komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden. Spuitasbest, dat vroeger gebruikt werd als isolatiemateriaal, moet
volledig worden afgedekt of verwijderd worden. Informeer altijd bij uw gemeente wat de lokale voorschriften zijn voor het verwijderen
van asbest.

Asbest bij verkoop/koop van een woning.

Bij verkoop is het verplicht om asbest in huis te melden, het wordt gezien als een verborgen gebrek. Omdat een eigenaar niet altijd
bekend is met de eventuele aanwezigheid van asbest wordt er de aanwezigheid van asbest vaak in koopaktes als uitgesloten van de 
verkopers verantwoordelijkheid. Het is mogelijk dat een nieuwe eigenaar vraagt om de woning asbestvrij op te leveren. Dit is geen
wettelijke verplichting. Als dit wel met de nieuwe eigenaar wordt overeengekomen, kan dat het beste schriftelijk worden vastgelegd.
De nieuwe eigenaar kan de schade (bijvoorbeeld reinigingskosten) verhalen als er na verhuizing nog asbest aanwezig is. Hetzelfde
geldt als het asbest niet volgens de regels is verwijderd. Laat daarom een asbestsanering altijd door een gecertificeerd bedrijf
uitvoeren.
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Directkosten
(0 tot 1 jaar)

VerbeterkostenTermijnkosten
(0 tot 5 jaar)

Totale kosten excl. 
verbeterkosten 

Kostenraming totale inspectie
(Verzamelstaat)

Pagina

Algemeen -          -          -          -          € € € € 6 

Buitenzijde van de woning -          -          -          -          € € € € 7 

Binnenzijde van de woning -          -          -          -          € € € € 8 

Kanalen en riolering -          -          -          -          € € € € 9 

Installaties -          -          -          -          € € € € 10 

Bijgebouwen -          -          -          -          € € € € 11 

Terrein -          -          -          -          € € € € 12 

Afronding -          -          395,00      395,00      € € € € 13 

395,00      Totaal 0,00      0,00      395,00      

Toelichting op kostenberekeningen in het rapport.

Belangrijk informatie m.b.t. kostenberekeningen.

Directkosten

Termijnkosten

Verbeterkosten

: Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade.

: Niet reguliere kosten die op termijn van 5 jaar kunnen optreden in het onderhoud van de woning.

: Kosten die samenhangen met verbeteringen die u aan een woning wilt aanbrengen.

Overige opmerkingen m.b.t. kostencalculaties en vervolgonderzoek.

Er kan bij de detailinformatie worden verwezen naar vervolgonderzoek om risico's uit te sluiten. Kosten van stut, sloop, steigerwerk
en van ver- en/of gevolgschade zijn niet opgenomen. Genoemde bedragen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Voor een prijsberekening wordt geadviseerd een gespecificeerde offerte te vragen. U dient nog rekening te houden met
uitgaven t.a.v. zelfwerkzaamheden, niet begrootte onderdelen en regulier onderhoud. 

De kosten zijn ingedeeld in drie categorieën: 

* afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering);
* gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid (geen doe het zelf werkzaamheden);
* vermeld inclusief btw.
* slechts bedoeld ter indicatie.
* indien mogelijk en economisch verantwoordt, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging.
* vastgesteld met als uitgangspunt dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken.
* gebaseerd op landelijk gemiddelde prijzen uit diverse officiële databanken voor bouwkosten.
* gebaseerd op gemiddeld luxe niveau, basisuitvoering en omvatten materiaal en arbeid.

€ € € €
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Indien van toepassing zullen uitsluitingen vanwege onvoldoende toegang of beperkte inspectie mogelijkheden

voor zover als mogelijk specifiek worden benoemd.

Type-0 inspecties zijn beperkt tot slechts een visuele waarneming van direct zichtbare asbest. Slechts datgene

wat direct waarneembaar is middels visuele waarneming zonder verwijdering van tapijt, meubilair, wand of

vloerafwerkingen zijn onderdeel van deze inspectie.

Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in gebouwen, constructies of objecten in

bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een beperkte, uitsluitend op

visueel onderzoek gebaseerde, inventarisatie van asbesthoudende materialen.

Bouwjaar van de woning

In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest middels deze type-0
visuele inspectie worden uitgesloten. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, wanden, isolatie,
koord, golfplaten, panelen, borstwering, lijmen, doek, spuitcement, tegels etc. Indien hierover zekerheid
gewenst is dient altijd nader onderzoek danwel een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden.

Toegangkelijkheid

Dit type-0 onderzoek is volledig uitgevoerd, alle ruimtes waren tijdens het onderzoek toegankelijk.

Bij dit type-0 onderzoek zijn alle bereikbare en toegankelijke ruimten en de bouw- en installatietechnische

elementen geïnspecteerd. Elementen zoals holle wanden, overige koven, schoorsteen schacht, onder tapijten en

vloerafwerkingen, achter plafonds, spouwlatten van kozijnen, niet zichtbare riolering en het "inwendige" van

oudere installaties zijn niet visueel waarneembaar geweest en vallen indien van toepassing buiten de scope van

deze type-0 inspectie.
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Dakmateriaal

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Schoorsteenkanalen

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en wordt voor zover visuele inspectie
mogelijkheden biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie gezien als een asbestverdacht
materiaal.

Let op: het bedoelde materiaal is beoordeeld als asbestverdacht, dit kan definitief worden vastgesteld indien

monsters ter analyse en middels microscopie conform de NEN 5896 worden geanalyseerd. Deze monstername

valt niet binnen de scope van deze type-0 inventarisatie, hiertoe dient minimaal een aanvullend type-A

asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het massa

percentage en de binding worden vastgesteld.

Metselwerk

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Gevelbekleding

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Puivulling

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en wordt voor zover visuele inspectie
mogelijkheden biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie gezien als een asbestverdacht
materiaal.

In de hierna omschreven kozijnen is asbestverdachte puivulling aanwezig: kozijen voorzijde, paneel naast
deur.

Let op: het bedoelde materiaal is beoordeeld als asbestverdacht, dit kan definitief worden vastgesteld indien

monsters ter analyse en middels microscopie conform de NEN 5896 worden geanalyseerd. Deze monstername

valt niet binnen de scope van deze type-0 inventarisatie, hiertoe dient minimaal een aanvullend type-A

asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het massa

percentage en de binding worden vastgesteld.
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Dakbeschot

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Plafonds

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Wanden

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Deuren in de woning

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Achter radiatoren

In de hierna omschreven ruimtes zijn asbestverdachte materialen achter de radiatoiren aanwezig:
woonkamer voorzijde

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en wordt voor zover visuele inspectie
mogelijkheden biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie gezien als een asbestverdacht
materiaal.

Let op: het bedoelde materiaal is beoordeeld als asbestverdacht, dit kan definitief worden vastgesteld indien

monsters ter analyse en middels microscopie conform de NEN 5896 worden geanalyseerd. Deze monstername

valt niet binnen de scope van deze type-0 inventarisatie, hiertoe dient minimaal een aanvullend type-A

asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het massa

percentage en de binding worden vastgesteld.

Vloerafwerkingen

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Losse materialen

In de hierna omschreven ruimtes zijn losse asbestverdachte materialen aanwezig: rioleringsbuis in
kruipruimte

Let op: er zijn losse asbestverdachte materialen aangetroffen, dit materiaal is beoordeeld als
asbestverdacht, dit kan definitief worden vastgesteld indien monsters ter analyse en middels microscopie
conform de NEN 5896 worden geanalyseerd. Deze monstername valt niet binnen de scope van deze type-0
inventarisatie, hiertoe dient minimaal een aanvullend type-A asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Bij
een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het massa percentage en de binding worden vastgesteld.

Tijdens de inspectie is los asbestverdacht materiaal aangetroffen. Beschadigde, verwijderde of verplaatste

asbestverdachte materialen kunnen leiden tot een directe normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in

de lucht. Indien dit van toepassing is zal in het laatste hoofdstuk (Afronding) nader worden geadviseerd.
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Schoorsteen kanalen in de woning

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en wordt voor zover visuele inspectie
mogelijkheden biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie gezien als een asbestverdacht
materiaal.

Let op: het bedoelde materiaal is beoordeeld als asbestverdacht, dit kan definitief worden vastgesteld indien

monsters ter analyse en middels microscopie conform de NEN 5896 worden geanalyseerd. Deze monstername

valt niet binnen de scope van deze type-0 inventarisatie, hiertoe dient minimaal een aanvullend type-A

asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het massa

percentage en de binding worden vastgesteld.

Lucht afvoer kanalen in de woning

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Riolering

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.
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Installaties

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Aansluiting rookgasafvoer

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Beplating nabij ketel of kachel

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en wordt voor zover visuele inspectie
mogelijkheden biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie gezien als een asbestverdacht
materiaal.

Let op: het bedoelde materiaal is beoordeeld als asbestverdacht, dit kan definitief worden vastgesteld indien

monsters ter analyse en middels microscopie conform de NEN 5896 worden geanalyseerd. Deze monstername

valt niet binnen de scope van deze type-0 inventarisatie, hiertoe dient minimaal een aanvullend type-A

asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het massa

percentage en de binding worden vastgesteld.

Convectorput

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Isolatie materiaal leidingwerk

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.
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Dakbeschot bijgebouw

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Plafond bijgebouw

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Wanden bijgebouw

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Vloeren bijgebouw

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Deuren bijgebouw

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Los materiaal bijgebouw

Er is gecontroleerd op asbestverdachte losse materialen in het bijgebouw, voor zover als inspectie mogelijk
was zijn deze materialen niet aangetroffen.

Gevel of gevelbekleding bijgebouw

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.
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Afdakjes

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Golfplaten border of schutting

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en wordt voor zover visuele inspectie
mogelijkheden biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie gezien als een asbestverdacht
materiaal.

Let op: het bedoelde materiaal is beoordeeld als asbestverdacht, dit kan definitief worden vastgesteld indien

monsters ter analyse en middels microscopie conform de NEN 5896 worden geanalyseerd. Deze monstername

valt niet binnen de scope van deze type-0 inventarisatie, hiertoe dient minimaal een aanvullend type-A

asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse zal ook het soort asbest, het massa

percentage en de binding worden vastgesteld.

Bloembakken

Het genoemde element en/of onderdeel is geïnspecteerd en is voor zover visuele inspectie mogelijkheden
biedt en binnen de scope van deze type-0 inspectie niet asbestverdacht.

Losse materialen op terrein

Er is gecontroleerd op asbestverdachte losse materialen op het terrein, voor zover als inspectie mogelijk
was zijn deze materialen niet aangetroffen.
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Er is asbestverdacht materiaal aanwezig. Indien u zekerheid wenst, dient u nader onderzoek te laten
uitvoeren. Pas dan is bekend of er werkelijk asbest is, alsmede de hoeveelheid, de locatie en het risico. Wij
adviseren u een type-A asbestinventarisatie, hierbij worden van de asbestverdachte materialen monsters
genomen.

€ 395,00Directkosten      -Termijnkosten      -Verbeterkosten

Ondanks het feit dat één of meerdere onderdelen zijn gesignaleerd als asbestverdacht materiaal, benadrukken

we dat het mogelijk is dat ook op andere plaatsen asbest aanwezig is, deze inspectie is heel nadrukkelijk geen

formele asbestinventarisatie.

NEN 2991 risicobeoordeling

Tijdens de inspectie is er geen redelijk vermoeden ontstaan en/of geen situatie aangetroffen welke zou
kunnen leiden tot een directe normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht. Een
risicobeoordeling conform NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 is niet noodzakelijke en wordt niet geadviseerd.
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Resultaat   Onderdeel Pagina

Algemeen Goed 6 

Bouwjaar van de woning Voldoende 6 

Toegangkelijkheid Goed 6 

Buitenzijde van de woning Onvoldoende 7 

Dakmateriaal Goed 7 

Schoorsteenkanalen Onvoldoende 7 

Metselwerk Goed 7 

Gevelbekleding Goed 7 

Puivulling Onvoldoende 7 

Binnenzijde van de woning Onvoldoende 8 

Dakbeschot Goed 8 

Plafonds Goed 8 

Wanden Goed 8 

Deuren in de woning Goed 8 

Achter radiatoren Onvoldoende 8 

Vloerafwerkingen Goed 8 

Losse materialen Onvoldoende 8 

Kanalen en riolering Onvoldoende 9 

Schoorsteen kanalen in de woning Onvoldoende 9 

Lucht afvoer kanalen in de woning Goed 9 

Riolering Goed 9 

Installaties Onvoldoende 10 

Installaties Goed 10 

Aansluiting rookgasafvoer Goed 10 

Beplating nabij ketel of kachel Onvoldoende 10 

Convectorput Goed 10 

Isolatie materiaal leidingwerk Goed 10 

Bijgebouwen Goed 11 

Dakbeschot bijgebouw Goed 11 

Plafond bijgebouw Goed 11 

Wanden bijgebouw Goed 11 

Vloeren bijgebouw Goed 11 

Deuren bijgebouw Goed 11 

Los materiaal bijgebouw Goed 11 

Gevel of gevelbekleding bijgebouw Goed 11 

Terrein Onvoldoende 12 

Afdakjes Goed 12 

Golfplaten border of schutting Onvoldoende 12 

Bloembakken Goed 12 

Losse materialen op terrein Goed 12 

Afronding Goed 13 

NEN 2991 risicobeoordeling Goed 13 


