
10 meest voorkomende

gebreken bij

kopen woning



1. Slechte staat dak
Dak onderdelen kunnen door ouderdom gebreken gaan vertonen. Hierdoor ontstaat 

er kans op lekkages. Deze ziet u niet altijd aan de binnenkant, doordat er bijvoorbeeld  

dakafwerkingen zijn geplaatst. Als de dakconstructie onvoldoende is, heeft dit 

doorzakken tot gevolg. Heeft de woning een schoorsteen? Onze inspecteurs treffen hier 

vaak gebreken aan het metsel- of voegwerk, met kans op lekkages. De dakbedekking, 

zowel dakpannen als bitumen bevatten veelal gebreken die niet direct zichtbaar zijn. 

Ook dakkapellen kennen vaak meerdere gebreken. 

Als onderscheidend bouwtechnisch adviesbureau keurt Perfectkeur jaarlijks duizenden 

woningen in Nederland. Hieronder vind u in willekeurige volgorde de meest voorkomende 

gebreken die onze inspecteurs in woningen aantreffen.

2. Scheurvorming en voegwerk gevel
Scheurvorming in het metselwerk en gebreken aan het voegwerk komen vaak voor. Niet 

elke scheurvorming is gevaarlijk of noodzakelijk om te herstellen, echter zijn er ook 

scheuren die op een probleem aan de fundering kunnen wijzen. Wilt u weten wat de 

oorzaak van deze scheurvorming is? Schakel dan een deskundige in. 

3. Gebreken vloer begane grond
Op de begane grond is regelmatig een houten- of betonvloer aanwezig. Bij een houten 

vloer kunnen er houtaantastende insecten, houtrot of zwam aanwezig zijn. Niet alle 

houtrol is eenvoudig waarneembaar, dit vraagt specifieke kennis. Bij een betonvloer 

is er kans op betonrot. De hoge herstelkosten voor beide typen vloeren zijn vaak een 

onaangename verrassing.

4. Houtrot in kozijnen  
Bij kozijnen is er regelmatig houtrot of lekke beglazing. Bij lekke beglazing 

laat de verbinding tussen twee glasbladen los, waardoor er vocht tussen komt.  

Ook komen loszittende lateien en rollagen vaak voor. Hierdoor ontstaat er schade  aan 

de gevel en worden soms delen metselwerk weggedrukt. Hierbij is direct herstel nodig 

omdat het de woning aantast.

5. Slechte ventilatie
Regelmatig treffen onze inspecteurs woningen aan waar de ventilatieroosters vervuild 

zijn of waar helemaal geen ventilatie aanwezig is. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van 

een aanbouw wordt vaak een ventilatierooster vergeten. Hierdoor ontstaat er kans op 

schimmels en vocht in de kruipruimte en in de woning.
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7. Lekkage riolering
Bij alle type riolering is er kans op een lekkage. Dit veroorzaakt vaak schimmels en 

vervuiling in de kruipruimte. Ook kan een riolering asbesthoudend zijn waardoor herstel 

kostbaar is. 

6. Asbestmateriaal  
In woningen met bouwjaar voor 1993 is regelmatig asbestmateriaal aanwezig. Er 

zijn circa 3500 toepassingen van asbest bekend in de bouw. Pas in 1993 werd asbest 

in Nederland verboden. Vrijkomende asbeststof bij een verbouwing of renovatie kan 

schadelijk zijn voor uw gezondheid. Mocht het bouwjaar voor 1993 zijn, dan raden wij 

aan om een asbest scan of een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Ook in de jaren 

voor het verbod is asbest nog volop toegepast.  

8. Slechte fundering
Bij eigenlijk alle types fundering komen wij regelmatig in risicogebieden verzakkingen of 

scheurvorming in de binnen- en/of buitengevels tegen. Hierbij moet u vaak al rekening 

houden met hoge herstelkosten, denk aan € 60.000 tot € 110.000 euro per woning. 

9. Onveilig balkon  
Bij een balkon komen verschillende gebreken vaak voor, zoals houtrot of betonrot. 

Wanneer er bijvoorbeeld houtrot ontstaat bij de balustrade, dan is er valgevaar. Ook in 

een betonnen vloer kan betonrot voorkomen, waardoor het balkon onveilig is. Herstel 

is dan noodzakelijk. 

10. Lekkage in keuken & sanitaire ruimtes
In de keuken en sanitaire ruimtes zijn er regelmatig lekkages door slecht kit- en/of 

voegwerk. Hierdoor kunnen  de wand en vloertegels los komen te zitten waardoor 

deze opnieuw aangebracht moeten worden. Vaak kunnen deze gebreken alleen door 

vochtmetingen ontdekt worden. 



Hulp nodig bij het herkennen van gebreken?  
Het kopen van een nieuwe woning is spannend en vaak een beslissing op basis van 

gevoel. Zodra een woning aan alle verwachtingen voldoet is het moeilijk om objectief 

te blijven kijken of de woning ook echt goed onderhouden is. Juist in deze situatie is het 

belangrijk om een specialist in te schakelen om de bouwkundige staat van de woning te 

inspecteren. Zo koopt u met een zeker gevoel uw droomwoning!

Wat is het juistse moment om een 
professional in te schakelen bij het 
kopen van een woning?

Woning bezichtigen

Wanneer u een woning gaat bezichtigen, is het 

mogelijk om een van onze inspecteurs mee te 

laten gaan. Hierbij loopt de inspecteur samen met 

u door de woning en geeft direct mondeling aan 

of er eventuele visuele gebreken zijn. Deze dienst 

noemen wij een meeloopkeuring, hierbij ontvangt 

u geen uitgebreide rapportage zoals bij een 

bouwkundige keuring. 

Bod plaatsen

Zodra u een bod gaat plaatsen kunt u een 

bouwkundige keuring opnemen als ontbindende 

voorwaarden. Mocht het herstel van gebreken 

en achterstallig onderhoud meer zijn dan 

afgesproken, dan heeft u de mogelijkheid om de 

koopovereenkomst te ontbinden.

Ondertekenen koopakte

Mocht u een bouwkundige keuring niet als 

ontbindende voorwaarde willen opnemen, dan 

is het ook mogelijk om gebruik te maken van 

de wettelijke bedenktijd van 3 dagen na het 

ondertekenen van de koopakte. Komen er uit de 

keuring onverwachte gebreken, dan kunt u de koop 

alsnog ontbinden. 

  

Bent u van plan om binnenkort een woning te 

gaan kopen? Vraag dan een van onze bouwkundige 

inspecteurs om met u mee te gaan. Zij kunnen u 

adviseren over de eventuele herstelkosten op korte 

en langere termijn.  

Vraag snel een bouwkundige  
keuring aan! 

Herstelkosten

Onze inspecteurs geven u advies over eventuele 

herstelkosten op korte en lange termijn van visueel 

zichtbare gebreken. 

Scan de QR-code en ontvang automatisch € 15,- 

korting op een bouwkundige keuring door een 

ervaren inspecteur uit uw regio. U ontvangt binnen 

48 uur na de inspectie het rapport incl. NHG-bijlage.

Weten wat onze inspecteurs allemaal 

inspecteren? 

Kijk dan op www.perfectkeur.nl/bouwkundige-

keuring. 
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