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1, 3 en 3A
Kerklaan Haren Gn

woont u 

binnenkort 

op nummer





Woonoppervlakte 132 m²
Perceeloppervlakte 391 m²

INhoud 453 m³
Bouwjaar 1906-1930

Vraagprijs € 310.000,-



OMSCHRIJVING
INTERESSANT BELEGGINGSOBJECT BESTAANDE 
UIT 3 ZELFSTANDIGE APPARTEMENTEN (KERKLAAN 
1, 3 EN 3A)




Deze drie zelfstandige appartementen liggen op een 
prachtige groene locatie, nabij het centrum van Haren 
met alle beschikbare winkelvoorzieningen. 1 
appartement staat leeg en de andere 2 worden leeg 
opgeleverd! 




De indeling van de appartementen zijn als volgt:




Indeling Kerklaan 1:




Gemeenschappelijke entree/gang met meterkast en 
bergkast. Centrale hal, toegang naar de woonkamer 
van circa 18m2, slaapkamer van circa 7m2, badkamer 
met douche, toilet en wastafel, dichte keuken met 
eenvoudige, doche nette keukenopstelling en deur naar 
de berging plus ruime achtertuin.




Indeling Kerklaan 3:




Gemeenschappelijke entree/gang met meterkast en 
bergkast. Centrale hal, toegang naar de woonkamer 
van circa 18m2, slaapkamer van circa 7m2, badkamer 
met douche, toilet en wastafel, dichte keuken met 
eenvoudige keukenopstelling en deur naar de ruime 
achtertuin.




Indeling Kerklaan 3a




Entree/hal, meterkast, trapopgang, overloop met 
dakkapel, waaronder een eenvoudige keuken met RVS 
blad, losse koelkast en gasfornuis is geplaatst, CV-
berging met opstelling HR combiketel en 
witgoedopstelling, woonkamer van circa 16m2 met 3 
tuimelramen, slaapkamer van circa 11m2 met 2 
tuimelramen en bergruimte, badkamer met douche, 
toilet en wastafel.



























Bijzonderheden:



- Deels voorzien van dubbel glas;

- De appartementen hebben een overvlakte van circa 
38 á 43m2 per studio;

- Centrale verwarming en warmwatervoorziening voor 
het gehele object is centraal geregeld;

- De appartementen wordt geleverd met eventueel 
aanwezige stoffering;

- Waarborgsom, "as is, where is-clausule” en "niet zelf 
bewoond- clausule” van toepassing;

- De perceelgrootte is voorlopig en wordt nog definitief 
uitgemeten;

- Informatiepakket en biedingsformulier verkrijgbaar bij 
de verkoopmakelaar.




Wij hebben 2 dagen van bezichtigingen ingepland en 
naar volgorde van aanvraag plannen wij dit in:

Maandag 7 februari tussen 12.00 en 17.00 uur

Dinsdag 8 februari tussen 12.00 en 17.00 uur




* De woningen wordt verkocht bij inschrijving, 
biedingen moeten uiterlijk 16-2-2022 voor 16:00 uur zijn 
ontvangen door Notaris Mr. A. Nielsen te Groningen, 
deze notaris is tevens de projectnotaris welke de 
levering verzorgt.

* Op 17-02-2022 worden de biedingen besproken, 
hierna volgt pas uitslag en hoort u meer over uw bod.
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Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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1. INLEIDING 

1.1 De opdracht 

IQ support is door de Gemeente Groningen gevraagd om een NEN 2767 nulmeting voor een 

drietal woningen aan de Kerklaan te Haren uit te voeren. Deze woningen bevinden zich in 

hetzelfde pand (onder één dak). 

Doel van de nulmeting is het opstellen van een lijst van elementen welke onderhoudsgevoelig zijn 

en het inzichtelijk maken van gebreken aan de bouwkundige buitenschil, het interieur en de 

installaties.  

1.2 Object gegevens 

Naam : Woningen Kerklaan te Haren 

Adres : Kerklaan 1, 3 en 3a 

Postcode : 9751 NK 

Plaats : Haren 

Ligging object : Stedelijk 

Bouwjaar : 1906 

1.3 Gegevens opdrachtgever en inspecteur/opsteller rapport 

Opdrachtgever 

Vastgoedbedrijf Gemeente Groningen 

De heer G. Zijlstra 

Postbus 7081 

9701 JB Groningen 

 

Inspecteur/opsteller rapport 

IQ support BV 

De heer R.J. Nijholt 

Stavangerweg 21-17 

9723 JC Groningen 

1.4 De nulmeting 

Het ter plaatste opstellen van de lijst van elementen en het bepalen van de gebreken is 

uitgevoerd op 18 en 22 juni 2021. Het inzichtelijk maken van de gebreken gebeurt door middel 

van een conditiemeting. De conditie van onderhoudsgevoelige elementen is bepaald aan de hand 

van de volgende normen: 

• NEN2767-1 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Deel 1: Methodiek. 

• NEN2767-2 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Deel 2: Gebrekenlijsten 
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2. DE OPGENOMEN ELEMENTEN 

Er zijn in totaal 54 elementen aanwezig en geïnspecteerd en deze staan vermeld in bijlage I. 

3. DE CONDITIEMETING 

Bij de nulmeting zijn van de onderhoudsgevoelige elementen de gebreken vastgesteld en 

daarmee is de conditiescore bepaald. De indeling van de conditie(score) is als volgt:   

 

1 = Uitstekende conditie 

2 = Goed 

3 = Redelijk 

4 = Matig 

5 = Slecht 

6 = Zeer slecht 

8 = Nader onderzoek nodig 

9 = Niet te inspecteren 

 

In onderstaande tabel staan alle elementen die een slechtere conditiescore scoren dan 3 

(Redelijk). In bijlage II ‘Bevindingen NEN2767’ is het volledige overzicht weergegeven van de 

gebreken per element. In deze bijlage zijn de elementen met de hoogste conditiescore (slechtste) 

als eerste weergegeven en de laagste als laatste (goed).  

 
NL/SfB Element Locatie Bouwjaar Hoeveel-

heid 

Eenheid Conditie 

2320 Verdiepingsvloer Algemeen 1910 95,00 m2 4 

2410 Binnentrappen hout verdieping 1910 1,00 pst 4 

2716 Gootconstructie goot + beugels zink Dak/gevel 1910 24,50 m1 4 

4211 Wandafwerking stucwerk Interieur 1910 120,00 m2 4 

4621 Buitenschilderwerk gootconstructie 

hout dekkend 

Gevel/dak 1910 8,00 m2 4 

4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout 

dekkend 

Gevel 1910 30,00 m2 4 

4632 Binnenschilderwerk kozijn en raam 

hout dekkend 

Interieur 1910 35,00 m2 4 

9022 Opstallen diversen Tuin 1910 10,00 m2 4 

Tabel 1 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De conclusie van de nulmeting is dat het de conditie van het onderhoud matig te noemen is. Dit 

blijkt ook uit de geaggregeerde conditiescore voor het totale pand vanuit de conditiemeting. 

Extra aandacht dient uit te gaan naar de verdiepingsvloer. Deze zakt op een bepaalde plaats door 

wanneer er over heen gelopen wordt. Wat hiervan de oorzaak is kon niet tijdens de nulmeting 

worden vastgesteld, hiervoor is specialistisch onderzoek nodig. 

Om grip te krijgen op toekomstig onderhoud is het raadzaam de in deze nulmeting opgenomen 
elementen om te zetten naar een MeerJarenOnderhoudsplanning (MJOP). In het MJOP kunnen de 
maatregelen voor het oplossen van de genoemde gebreken worden uitgezet in tijd en kosten. Dit 
samen met het totaal onderhoud van het pand. 

5. BIJLAGEN 

• Bijlage I – elementenoverzicht Kerklaan Haren 

• Bijlage II - bevindingen NEN 2767 Kerklaan Haren 
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Bijlage I - elementenoverzicht Kerklaan Haren   

NL/SfB Element Locatie Bouwjaar Hoeveelheid Eenheid Conditie 

2320 Verdiepingsvloer Algemeen 1910 95,00 m2 4 

2410 Binnentrappen hout verdieping 1910 1,00 pst 4 

2716 Boeiboord  Dak/gevel 1910 13,00 m2   

2716 Gootconstructie goot + beugels zink Dak/gevel 1910 24,50 m1 4 

2716 Gootconstructie zachthout Dak/gevel 1910 30,00 m2 3 

3120 Raamkozijn buiten hardhout Gevel 1910 20,00 m2   

3120 Blankglas enkel 4 mm Gevel 1910 20,00 m2   

3120 Hang en sluitwerk buitenramen Gevel 1910 1,00 pst   

3120 Raamdorpel hout Gevel 1910 10,00 m1   

3130 Hang en sluitwerk Algemeen 1910 1,00 pst   

3130 Deurkozijn buiten hardhout Gevel 1910 16,00 m2   

3130 Hang en sluitwerk buitendeuren Gevel 1910 1,00 pst   

3131 Buitendeur Gevel 1910 4,00 st 2 

3230 Hang en sluitwerk binnendeuren Interieur 1910 1,00 st   

3230 Kozijnen hout Interieur 1910 1,00 m2   

3231 Binnendeur stomp board Interieur 1910 1,00 st   

3721 Dakkapel houtconstructie Dak 1910 1,00 pst   

3724 Dakvenster-Velux Dak 1910 5,00 st   

4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Gevel 1910 120,00 m2 1 

4111 Gevelafwerking voegwerk platvol Schoorsteen 1910 4,00 m2   

4211 Wandafwerking stucwerk Interieur 1910 120,00 m2 4 

4212 Wandafwerking tegels 
Douche-
/toiletruimte 

1910 20,00 m2   

4212 Wandafwerking plinten zachthout Interieur 1910 80,00 m1   

4320 Loodaansluiting Dak 1910 8,00 m1   

4321 Vloerafwerking kunststof Verdieping/douche 1910 2,00 m2 3 

4322 Vloertegels geglazuurd 
Douche-
/toiletruimte 

1910 10,00 m2   

4322 Vloerafwerking parket  Interieur 1910 150,00 m2   

4511 Plafondafwerking zachtboard Interieur 1910 140,00 m2   

4621 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Gevel/dak 1910 6,00 m2 3 

4621 
Buitenschilderwerk gootconstructie hout 
dekkend 

Gevel/dak 1910 8,00 m2 4 

4622 Binnenschilderwerk diversen hout dekkend Interieur 1910 80,00 m2   

4622 Binnenschilderwerk stucwerk Plafond 1910 120,00 m2   

4622 Binnenschilderwerk stucwerk Wanden 1910 100,00 m2   

4624 Binnenschilderwerk trap hout dekkend Trap 1910 30,00 m2 3 

4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Gevel 1910 30,00 m2 4 

4632 
Binnenschilderwerk kozijn en raam hout 
dekkend 

Interieur 1910 35,00 m2 4 

4645 Binnenschilderwerk plafond hout dekkend verdieping 1910 140,00 m2   

4721 Dakafwerking dakpannen Dak 1910 180,00 m2 3 

5111 CV-ketel Algemeen 2018 1,00 st   
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5211 Hemelwaterafvoer pvc Gevel/dak 2018 20,00 m1   

5240 Binnenriolering PVC Algemeen 2018 1,00 pst   

5310 Waterleidingnet compleet Algemeen 2018 20,00 m1   

5410 Gasleidingnet compleet Algemeen 2018 20,00 m1   

5610 CV-leidingen Algemeen 2018 60,00 m1   

5610 CV-expansievat individueel verdieping 2018 1,00 st   

5611 Radiatoren Algemeen 2018 10,00 st   

5731 Mechanische ventilatie-unit Algemeen 2018 3,00 st   

6111 Groepenkast Algemeen 2018 1,00 st   

6311 Elektra bedrading Algemeen 2018 1,00 pst   

6311 Elektra schakelmat. Algemeen 2018 1,00 pst   

7311 Keukenblok 1.5-2.0 m. Keukens 1910 3,00 st   

7312 Afzuigkap keukenblok algemeen Keukens 2018 3,00 st   

7411 Sanitaire inrichting Interieur 2018 3,00 st   

9022 Opstallen diversen Tuin 1910 10,00 m2 4 

9033 Afrastering, diversen Tuin 1910 100,00 m1   

9041 Betontegels Tuin 1910 30,00 m2   

  



Bevindingen NEN 2767

De gebruikte rente voor de berekening van de Netto Contante Waarde (NCW) is 3,8 Procent.

001710000000119 • Kerklaan 1, 3, 3a

Kerklaan
9751NK Haren

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie



001710000000119 • Kerklaan 1, 3, 3a
Kerklaan • Haren

Conditie 4

1,00 pstOnderzoeken staat tussenvloer

Activiteit: Hvh2022

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage van buitenvloeren, balkons en galerijen

Verdiepingsvloer2320

Ernstig 3 4

B4EW02

1,00 pstHerstellen binnentrap hout

Activiteit: Hvh2022

verdieping

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren constructief

Binnentrappen hout2410

Ernstig 3 4

B4EC01

2,00 pstHerstellen gootdelen

Activiteit: Hvh2022

Dak/gevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage

Gootconstructie goot + beugels zink2716

Ernstig 3 4

B5EW02

2



001710000000119 • Kerklaan 1, 3, 3a
Kerklaan • Haren

Conditie 4

2,00 pstHerstellen stucwerk

Activiteit: Hvh

Voornamelijk Kerklaan 1 en 3a

2022

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren niet constructief

Wandafwerking stucwerk4211

Ernstig 3 4

B8SC03

1,00 m2Gebreken worden opgelost door Groot schilderwerk

Activiteit: Hvh

Gevel/dak

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen

Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend4621

Ernstig 2 3

B11EM05

3



001710000000119 • Kerklaan 1, 3, 3a
Kerklaan • Haren

Conditie 4

8,00 m2Gebreken worden opgelost door Groot schilderwerk

Activiteit: Hvh

Gevel/dak

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend4621

Gering 5 3

B11GA05

6,00 m2Gebreken worden opgelost door Groot schilderwerk

Activiteit: Hvh

Gevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend4631

Ernstig 3 4

B11EM05

4



001710000000119 • Kerklaan 1, 3, 3a
Kerklaan • Haren

Conditie 4

Gebreken worden opgelost door Groot schilderwerk

Activiteit:

Gevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Craquelé

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend4631

Serieus 2 1

B11SM03

4,00 m2Gebrek wordt opgelost Herstellen gootconstructie
zachthout

Activiteit: Hvh

Interieur

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen

Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend4632

Ernstig 3 4

B11EM05

3,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh2022

Tuin

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afdichting, manco

Opstallen diversen9022

Ernstig 3 4

5



001710000000119 • Kerklaan 1, 3, 3a
Kerklaan • Haren

Conditie 3

1,00 m1Herstellen gootconstructie zachthout

Activiteit: Hvh2022

Dak/gevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Openstaande verbindingen

Gootconstructie zachthout2716

Serieus 2 2

B5SC04

1,00 pstVerwijderen delen die niet bij de gootconstructie
horen

Activiteit: Hvh2022

Dak/gevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Bevestiging secundair, manco

Gootconstructie zachthout2716

Gering 2 1

B5GB01

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh2024

Verdieping/douche

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Vloerafwerking kunststof4321

Serieus 3 3

B9SM03

6



001710000000119 • Kerklaan 1, 3, 3a
Kerklaan • Haren

Conditie 3

6,00 m2Gebreken worden opgelost door Groot schilderwerk

Activiteit: Hvh2022

Gevel/dak

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend4621

Gering 5 3

B11GA05

9,00 m2Gebrek wordt opgelost in groot scilderwerk

Activiteit: Hvh

Trap

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk trap hout dekkend4624

Serieus 3 3

B11SM01

Herstellen dak

Activiteit: 2022

Dak

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Wind-/stormschade

Dakafwerking dakpannen4721

Ernstig 1 2

B6EC03

7



 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
  Projectnummer: RFI-17-00010294-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Haren 
 

 

 

 

 
 

 

 

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art. 
4.27 ARBO-regeling 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Opdrachtgever: Gemeente Haren 

Onderzoekslocatie: Kerklaan 1-3-3a 9751 NK Haren Gn – woningen  
Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109a) 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Marco Valkenborg (51E-280617-511021) 

Technisch eindverantwoordelijke Marco Valkenborg(51E-280617-511021) 

Datum rapportage: 17-11-2017 

Status rapportage: Definitief 

Projectidentificatiecode:  RFI-17-00010294-SI 

 

 

 
 

Reikwijdte onderzoek:  

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van het bouwwerk of gedeelte van het object 

 Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het 

bouwwerk of het object 

 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 

 

Het rapport is geschikt voor volgende doelen: 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling 

noodzakelijk 

 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport genoemde 

asbesthoudende materialen 

 Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te 

tasten 

 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

 
 

  



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 i Projectnummer: RFI-17-00010294-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Haren 
 

 

Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:  Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 
Projectnummer:  RFI-17-00010294-SI 
Datum onderzoek:  16-11-2017, 17-11-2017  
  
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:  Gemeente Haren 
Contactpersoon:  G. Sikkema - De Wit 
Postadres:  Postbus 21 
Postcode en plaats:  9750 AA HAREN GN 
Telefoonnummer:  050-5339911 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon: Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres: Meerstraat 2 
Postcode en plaats: 5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer: 0413 241666 
Faxnummer: 0413 241667 
Website: www.sgssearch.nl 
E-mail: nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com 
 
Certificaatnummer: 07-D070109a 
SCA-code: 07-D070109a.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Marco Valkenborg (51E-280617-511021) 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters  2, MO-Nabil Bouhbouh-17-00040073-SL;. 
Aantal kleefmonsters  6, TT-Nabil Bouhbouh-17-00040074-SL;.  
 
Colofon rapportage 
Document versie: 1 
 
Datum rapportage: 17-11-2017 * 

Gecontroleerd door: Intern projectverantwoordelijke 
Opgesteld door:  Marco Valkenborg 
 
 
Handtekening technisch 
eindverantwoordelijke: 

  
 
 
Niet-gerapporteerd asbest? 
Mocht u onverhoopt niet-gerapporteerd asbest aantreffen, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons 
opnemen. Voor onze continue kwaliteitsverbetering verzoeken wij u niet-gerapporteerd asbest tevens te melden via 
nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com. 
 
 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. SGS Search 

Ingenieursbureau B.V. is gecertificeerd door Eerland Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties 
onder certificaatnummer 07-D070109a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                           
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 

http://www.sgssearch.nl/
mailto:nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com
mailto:nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com


 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 ii Projectnummer: RFI-17-00010294-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Haren 
 

SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Gemeente Haren is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het gebouw 

gelegen aan de Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn. 

 
Algemene informatie 

Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Aanleiding onderzoek De aanleiding van het onderzoek is de behoefte om inzichtelijk te 
hebben of er in de panden asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, 
o.a. voor veiligheid voor de gebruikers en onderhoud in de toekomst. 

Reikwijdte onderzoek Het onderzoek betreft woning 1, 3 en 3a. 

Geschiktheid van het rapport Het rapport is geschikt voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden 
die geen betrekking hebben op de aanwezige vermoedens in de 
rapportage en niet van invloed zijn op de aanwezige asbesthoudende 
toepassingen. Aanwezige asbesthoudende toepassingen mogen m.b.v. 
de rapportage worden gesaneerd 

Gebruik gebouw Gebouw 

Gebouw in gebruik tijdens inspectie Ja 

Aantal onderzochte bouwlagen 3 
Opstallen aanwezig Nee 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Ja 

Tekeningen ter beschikking oude bouwtekening van 1906 
op locatie actuele schets gemaakt 

Opmerking Het gebouw is in de loop der jaren onderverdeel in 3 wooneenheden. 
Kerklaan 1 betreft de 1e etage. 
Kerklaan 3a betreft de begane grond 
Kerklaan 3 is begane grond  
 

 

Installaties 
Installatie(s) 

Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Ruimte ketelruimte, kerklaan 1 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type - - 
Bouwjaar onbekend 

Asbestverdacht? Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

nvt 

Geen opmerking 
 

 

 

Bij het asbestonderzoek is op de volgende locatie een asbesthoudende toepassing 

aangetroffen. Namelijk: 
Toepassing(en) 

Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Nr. 1 

Toepassing / ruimte Beplating / Ketelruimte kerklaan 1 

Verdieping Eerste etage 
Aantal / eenheid 1 Totaal 

Afmeting totaal 10,00 m² 

Analyseresultaat 30 - 60 w/w % CHR 
 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is sterk beschadigd en bevat niet-hechtgebonden asbest. De 

kans op vezelemissie uit het materiaal bij verdere beschadiging is groot. 
Het wordt geadviseerd om de ruimte niet te betreden  en gesloten te houden 
to na de sanering. 
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Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
 

 

 

Er zijn monsters genomen van asbestverdachte toepassingen. Deze bleken na analyse 

geen asbest te bevatten. Zie de volgende toepassingen: 

 
Nr Toepassing Ruimte  Locatie 

Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

2 Vloerluik Entree Op de vloer 

3 Kleefmonster Ketelruimte en keuken Op schoenen, vloer en plank 
 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.3. 
 

 

Asbestvermoeden 

Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van 

asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette 

constructieonderdelen. 
 

Ruimte Opmerking 

Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Meerdere ruimtes 
onder de vaste vloerbedekking, zoals de laminaatvloer 
kan mogelijk asbestverdacht materiaal aanwezig zijn 

zoals bijv. oude vloerbedekking en/of lijmlagen. 
 

 

 

Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek: 

In kerklaan 1 is in de ketelruimte beschadigde niet hechtgebonden beplating aanwezig. 

Urgente sanering van de beplating wordt geadviseerd. Geadviseerd wordt de ketelruimte 

niet meer te gebruiken tot na de sanering.  

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 

4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie project 

gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 

asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 

asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 

een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Gemeente Haren is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het gebouw 

gelegen aan de Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn. De asbestinventarisatie is uitgevoerd 

conform de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht 

genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern 

kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 

medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 

4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en NEN-EN-ISO 9001. 

 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de behoefte om inzichtelijk te hebben of er in de 

panden asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, o.a. voor veiligheid voor de 

gebruikers en onderhoud in de toekomst. 

 

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van direct waarneembare 

asbesthoudende toepassingen. 

 

Tijdens het onderzoek zullen, naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, 

tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden. 

 

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 

kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 

asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 

1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 

asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 

Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 

Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage I. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 

 

Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 

SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de 

detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd. 
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Kleefmonsters: 

 

De elektronenmicroscopische identificatietechniek voor de analyse van kleefmonsters en 

materiaalmonsters maakt gebruik van een Scanning Elektronen Microscoop, gekoppeld 

aan een micro-analysesysteem voor analyse van asbestverdachte vezels of vezelbundels. 

Identificatie waarmee vezels op kleefmonsters worden geïdentificeerd is conform ISO ISO 

16000-27. 

 

Wanneer de resultaten van alle onderzochte monsters uitsluitend de scores – (geen 

asbest aantoonbaar) en/of +/- (sporen asbest aantoonbaar) aangeven dan wordt de 

bijdrage van de asbesthoudende bron als verwaarloosbaar beschouwd. De locatie is 

schoon. 

 

Bij het aantreffen van één of meer monsters in de categorie + of ++ wordt het aantal 

monsters rondom de “hot spot” uitgebreid tot er geen (-) of sporen (+/-) asbest worden 

aangetroffen. Het gebied met (+) en (++) wordt als asbestverontreinigd gebied 

beschouwd. 

 

Tabel : indeling asbestverontreiniging vanaf oppervlakken in categorieën. 

 
Aantal asbeststructuren / cm2 Categorie Omschrijving 

>  500 ++ 
Oppervlak zeer sterk met asbest 
verontreinigd 

101 – 500 + 
Oppervlak duidelijk met asbest 
verontreinigd 

1 – 100 +/- Sporen asbest aangetroffen 

< 34* - Geen asbest aangetroffen 

AV = vezelstructuur (vezels, vezelbundels en conglomeraten) 

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen asbest is aangetroffen op de geanalyseerde kleefmonsters. Dit wordt 
weergegeven door het vermelden van < 34 omdat een laboratorium niet mag aangeven dat er een concentratie 
van 0 v/cm² is aangetroffen. Wanneer er geen asbest is aangetroffen, dient altijd een waarde ongelijk aan ‘0’ 
weergegeven te worden. Hierbij is het verplicht om de concentratie behorende bij de bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval te geven voorafgegaan door het “kleiner”-teken (“<”). In het geval van 0 aangetroffen 
vezels wordt dit “< 34” wat dus betekent dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen bij de analyse van het 

kleefmonster. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 

aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 

dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage II) gezien te 

worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 

overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 

inschatting van de aangetroffen toepassingen. 

 

2.1.1 Installaties 

 
Installatie(s) 

Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Ruimte ketelruimte, kerklaan 1 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type - - 
Bouwjaar onbekend 

Asbestverdacht? Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

nvt 

Geen opmerking 
 

 

 

2.1.2 Asbestverdachte toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbestverdachte toepassingen 

aangetroffen, namelijk:  
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Gebouw(nr.): Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Nummer vindplaats: 1 

Ruimte(s): Ketelruimte kerklaan 1 

Etage(s): Eerste etage  
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Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beplating 

Plaats in ruimte(s): Tegen wand en plafond 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Goed 

Bevestigingsmethode: Gespijkerd 

Intact: Ernstig beschadigd 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Nee 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 10,00 m² Totaal 

Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0285304* 
Ketelruimte 
kerklaan 1 

tegen de wand 30 - 60 w/w % CHR 
 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
MO-Nabil Bouhbouh-17-00040073-SL 
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Opmerkingen: 

Het betreft een witte niet hechtgebonden beplating. De beplating vertoont op meerdere 

locaties beschadigingen. Er zijn visueel geen restanten waargenomen. In de kast staan 

veel schoenen. Ter bepaling of er mogelijk een asbestverontreiniging aanwezig is zijn 

kleefmonsters genomen, zie toepassing 3.  

 

Update: op de kleefmonsters is geen asbest aangetroffen, dus er bevindt zich geen 

asbest in het stof. 

 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

De afmeting is geschat 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Het wordt geadviseerd om de ruimte niet te betreden  en gesloten te houden tot na de 

sanering. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal is sterk beschadigd en bevat niet-hechtgebonden asbest. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij verdere beschadiging is groot. 
 

 

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal: 

Geen opmerkingen 
 

 
 

Af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte voor sanering: 

Ketelruimte 
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2.1.3 Niet asbesthoudende toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek zijn de volgende niet asbesthoudende toepassingen 

aangetroffen, namelijk: 

  



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 ix Projectnummer: RFI-17-00010294-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Haren 
 

Gebouw(nr.): Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Nummer vindplaats: 2 

Ruimte(s): Entree 

Etage(s): Begane grond  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Vloerluik 

Plaats in ruimte(s): Op de vloer 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Los 

Aantal: 1 Stuk 

Afmetingen: 0,30 m² Per stuk 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0285305
*
 Entree Op de vloer < 0,1 w/w % 

 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
 MO-Nabil Bouhbouh-17-00040073-SL 
 

 

Opmerkingen: 

Betreft toegangsluik watermeterput 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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Gebouw(nr.): Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Nummer vindplaats: 3 

Ruimte(s): Ketelruimte en keuken 

Etage(s): Eerste etage  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details kleefmonster(s): 

Omschrijving toepassing: Kleefmonster t.b.v. toepassing 1 

Plaats in ruimte(s): Op schoenen, vloer en plank 
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Analyseresultaten kleefmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Plaats in ruimte 
Analyse-
resultaat: 

Conclusie 

0285306
*
 Ketelruimte  Op schoen < 34 v/ cm2 

 Geen asbestvezels aangetroffen 
(kwalificatie - of 0) 

0285307
*
 Ketelruimte  Op de vloer < 34 v/ cm2 

 Geen asbestvezels aangetroffen 
(kwalificatie - of 0) 

0285308
*
 Ketelruimte  Op schoen < 34 v/ cm2 

 Geen asbestvezels aangetroffen 

(kwalificatie - of 0) 

0285309
*
 Ketelruimte  Op plank < 34 v/ cm2 

 Geen asbestvezels aangetroffen 
(kwalificatie - of 0) 

0285310
*
 Keuken 

Op vloer recht 
voor deur 

ketelruimte 
< 34 v/ cm2 

 Geen asbestvezels aangetroffen 
(kwalificatie - of 0) 

0285311
*
 Keuken 

Op vloer ca 30 
cm vanaf 

deuropening 
< 34 v/ cm2 

 Geen asbestvezels aangetroffen 
(kwalificatie - of 0) 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
 TT-Nabil Bouhbouh-17-00040074-SL 
 

 

Opmerkingen: 

Betreft een kleefmonstername ter bepaling op mogelijke asbestverontreiniging afkomstig 

van beschadigde niet hechtgebonden wand/plafondbeplating. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   n.v.t. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

n.v.t. 
 

 

Conclusie: 

N.v.t. 

Na SEM analyse bleek het kleefmonster geen asbestvezels te bevatten. 

  

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen asbest is aangetroffen op de geanalyseerde 

kleefmonsters. Dit wordt weergegeven door het vermelden van < 34 omdat een 

laboratorium niet mag aangeven dat er een concentratie van 0 vz/cm² is aangetroffen. 

Wanneer er geen asbest is aangetroffen, dient altijd een waarde ongelijk aan ‘0’ 

weergegeven te worden. Hierbij is het verplicht om de concentratie behorende bij de 

bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval te geven voorafgegaan door het 

“kleiner”-teken (“<”). In het geval van 0 aangetroffen vezels wordt dit “< 34” wat dus 

betekent dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen bij de analyse van het kleefmonster. 
 

 

 

 

2.1.4 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek 

 

In kerklaan 1 is in de ketelruimte beschadigde niet hechtgebonden beplating aanwezig. 

Urgente sanering van de beplating wordt geadviseerd. Geadviseerd wordt de ketelruimte 

niet meer te gebruiken tot na de sanering.  
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SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 

4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie project 

gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 

asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 

asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 

een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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BIJLAGE I Deskresearch 

 

 

De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 

 
Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo)  Onbekend 

Afmetingen gebouw  Onbekend 

Bouwjaar 1906 

Aard van eventuele verbouwingen Geen verbouwingen bekend. 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Bijzonderheden gebouw 
(brandcompartimentering, geluidsisolatie, 

etc.) 
Geen bijzonderheden bekend. 

Eerdere saneringen, data en locaties, 
eindcontrole / documenten 

Geen eerdere saneringen bekend. 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? 

Geen gesprek 
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BIJLAGE II Plattegrond(en)  

 

 

Gebouw :  Kerklaan 1-3-3a te Haren Gn 

Opmerking: tekening is op schaal of afmetingen staan op tekening weergegeven 
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BIJLAGE III Analyserapport(en) 

 



Preparaat volgnummers 1  (0285306) 2  (0285307) 3  (0285308)

Resultaten analyse Deel 1 Deel 2 Deel 1 Deel 2 Deel 1 Deel 2

Vergroting 309 1000 309 1000 309 1000 x
Aantal velden 25 25 25 25 25 25 stuks

Oppervlak 1 beeldveld 0,4241 0,0404 0,4241 0,0404 0,4241 0,0404 mm²
Onderzocht oppervlak 10,60 1,01 10,60 1,01 10,60 1,01 mm²

Chrysotiel vezel 0 0 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel bundel 0 0 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel cluster 0 0 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel matrix 0 0 0 0 0 0 stuks

Chrysotiel >1/8 beeldveld 0 - 0 - 0 - stuks

Amfibool vezel 0 0 0 0 0 0 stuks
Amfibool bundel 0 0 0 0 0 0 stuks
Amfibool cluster 0 0 0 0 0 0 stuks
Amfibool matrix 0 0 0 0 0 0 stuks

Amfibool >1/8 beeldveld 0 - 0 - 0 - stuks

Anorganische vezel 0 0 0 0 0 0 stuks
Anorganische bundel 0 0 0 0 0 0 stuks
Anorganische cluster 0 0 0 0 0 0 stuks
Anorganische matrix 0 0 0 0 0 0 stuks

Anorganische >1/8 beeldveld 0 - 0 - 0 - stuks

Totaal asbeststructuren 0 0 0 0 0 0 str.
Gewogen asbeststructuren 0 0 0 0 0 0 gew.str.

Analyseresultaten

Nr. Monsterlocatie Gew.asbest conc. Conclusie

1 Ketelruimte in keuken, 
Op schoen 

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

2 Ketelruimte in keuken, 
Op de vloer

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

3 Ketelruimte in keuken, 
Op schoen

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

Het onderzoek heeft als doel gehad de vezelconcentratie op een kleefmonster vast te stellen. De kleefmonsters zijn middels elektronenmicroscopie (SEM), 
 met daaraan gekoppeld een microanalysesysteem (EDXA), onderzocht op de aanwezigheid van anorganische vezels, waaronder asbestvezels.

Getekend door d.d. door:

Ir. Eric J.H.B. 
Markes

17-11-2017

Hoofd Laboratorium

SGS Search Laboratorium B.V.

Pagina 1 van 3

Onderzoeksgegevens

Kleefmonsters als onderdeel van onderzoek conform NEN 2991:2015

Bepalen risico’s van asbesthoudende toepassingen

16-11-2017

Kerklaan 1-3-3a 9751 NK te Haren Gn

Gebouw

geen

Marco Valkenborg

Nabil Bouhbouh

Scanning Elektronen Microscopie

Doel onderzoek

Type onderzoek

Analysemethode

Datum bemonstering

Locatie bemonstering

Onderzochte ruimte

Uitvoerend inspecteur

Uitvoerend analist

Bijzonderheden

Adres analyse Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Oppervlakte ruimte

Rapportnummer: TT-Nabil Bouhbouh-17-00040074-SL

Dossiernummer laboratorium
DOS-17-00030836-SL

Projectnummer laboratorium
PSL-17-10003512-SL

Projectnummer opdrachtgever
RFI-17-00010294-SI

Postbus 21
9750 AA  HAREN GN

Gemeente Haren
mevrouw G. Sikkema - De Wit

http://www.searchbv.nl/


Preparaat volgnummers 4  (0285309) 5  (0285310) 6  (0285311)

Resultaten analyse Deel 1 Deel 2 Deel 1 Deel 2 Deel 1 Deel 2

Vergroting 309 1000 309 1000 309 1000 x
Aantal velden 25 25 25 25 25 25 stuks

Oppervlak 1 beeldveld 0,4241 0,0404 0,4241 0,0404 0,4241 0,0404 mm²
Onderzocht oppervlak 10,60 1,01 10,60 1,01 10,60 1,01 mm²

Chrysotiel vezel 0 0 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel bundel 0 0 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel cluster 0 0 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel matrix 0 0 0 0 0 0 stuks

Chrysotiel >1/8 beeldveld 0 - 0 - 0 - stuks

Amfibool vezel 0 0 0 0 0 0 stuks
Amfibool bundel 0 0 0 0 0 0 stuks
Amfibool cluster 0 0 0 0 0 0 stuks
Amfibool matrix 0 0 0 0 0 0 stuks

Amfibool >1/8 beeldveld 0 - 0 - 0 - stuks

Anorganische vezel 0 0 0 0 0 0 stuks
Anorganische bundel 0 0 0 0 0 0 stuks
Anorganische cluster 0 0 0 0 0 0 stuks
Anorganische matrix 0 0 0 0 0 0 stuks

Anorganische >1/8 beeldveld 0 - 0 - 0 - stuks

Totaal asbeststructuren 0 0 0 0 0 0 str.
Gewogen asbeststructuren 0 0 0 0 0 0 gew.str.

Analyseresultaten

Nr. Monsterlocatie Gew.asbest conc. Conclusie

4 Ketelruimte in keuken, 
Op plank

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

5 Keuken, Op vloer recht 
voor deur ketelruimte

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

Het onderzoek heeft als doel gehad de vezelconcentratie op een kleefmonster vast te stellen. De kleefmonsters zijn middels elektronenmicroscopie (SEM), 
 met daaraan gekoppeld een microanalysesysteem (EDXA), onderzocht op de aanwezigheid van anorganische vezels, waaronder asbestvezels.

Getekend door d.d. door:

Ir. Eric J.H.B. 
Markes

17-11-2017
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6 Keuken, Op vloer ca 
30 cm vanaf 
deuropening

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

Het onderzoek heeft als doel gehad de vezelconcentratie op een kleefmonster vast te stellen. De kleefmonsters zijn middels elektronenmicroscopie (SEM), 
 met daaraan gekoppeld een microanalysesysteem (EDXA), onderzocht op de aanwezigheid van anorganische vezels, waaronder asbestvezels.
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Rapport TT 
Rapportage asbestvezels op kleefmonsters ISO16000-27 

Uitleg rapportages algemeen  
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen 
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 
 
Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie 
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 
 
Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door 
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt 
aangemaakt. 
 
Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een 
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering 
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende 
kenmerk ingevoerd. 

Aanvullende uitleg analyseresultaat 

Serpentijn 
CHR = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 
ANT = Anthofyliet (geel asbest)   CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 
AMO  = Amosiet (bruin asbest)   TRE = Tremoliet (grijs asbest) 
ACT = Actinoliet (groen asbest)  

Schadelijke vezel 
Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het 
gaat om vezels die: 

• langer zijn dan 5 μm 
• dunner zijn dan 3 μm 
• een lengte:diameter verhouding hebben van minimaal 3:1 

 
Losse asbestvezels vormen een groter risico voor de volksgezondheid dan gebonden 
vezels, omdat losse vezels gemakkelijker emitteren en daardoor een verhoogde 
vezelconcentratie in de lucht veroorzaken. Het risico van asbest wordt onder andere 
bepaald door de concentratie asbest in de lucht. Ook de morfologische kenmerken van 
een asbestvezel bepalen het risico. Slechts een deel van de asbestvezels (die met de 
schadelijke afmetingen) bepalen in sterke mate het risico. De schadelijke vezels kunnen 
niet ingekapseld worden door het lichaam om afgevoerd te worden. 

Aanvullende uitleg analysetechnieken  

Scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicro-analyse 
(SEM/EDX) 
SEM/EDX is een methode die onder andere wordt ingezet voor de detectie en 
identificatie van asbestvezels. Met SEM/EDX kunnen asbestvezels worden 
gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en elementensamenstelling. 
Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate filters, waarbij op 
een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels 
worden geteld, gemeten en geïdentificeerd. 
 
 
Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze 
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van 
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere 
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld. 
 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 
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Afhankelijk van het resultaat van de analyse gelden onderstaande conclusies: 
 

Gewogen concentratie  
(gewogen telling / cm² oppervlak) 

Conclusie Weergave 

0 geen (asbest)vezels aangetroffen - 0 

1 - 100 (asbest)vezels aangetroffen +/- 1 

101 - 500 oppervlak duidelijk verontreinigd met 
(asbest)vezels 

+ 2 

> 500 oppervlak sterk met verontreinigd met 
(asbest)vezels 

++ 3 

Definities 

• Vezel 
Langwerpig deeltje met een lengte : diameter verhouding groter dan 3 : 1. 

• Vezelstructuur 
Deeltje bestaande uit een enkele vezel of een groep van vezels die elkaar raken 
of overlappen en eventueel vastzitten in een deeltje. 

• Individuele vezel 
Enkele vezel of deeltje met een er uit stekende enkele vezel. 

• Vezelbundel 
Vezelstructuur bestaande uit parallelle dunne vezels verbonden met elkaar in de 
lengterichting van de vezels. 

• Vezelcluster 
Vezelstructuur van 2 of meer vezels of vezelbundels die willekeurig over elkaar 
liggen. 

• Vezelmatrix 
Vezelstructuur, waarin meerdere vezels of vezelbundels voorkomen, in 
combinatie met een of meerdere deeltjes. De vezels / vezelbundels kunnen los 
van het deeltje voorkomen of hier uit steken. 

Algemene disclaimer 
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten 
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt 
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en 
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.  
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document 
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de 
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel 
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een 
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en 
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na 
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of 
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS 
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van 
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.   
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, 
welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, 
(elektronische) communicatie. 
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport 
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document 
te vernietigen. 
 

 
  

 
 



Volgnr. Monsternummer Locatie Omschrijving Materiaal Analyseresultaat Hechtgebonden

1 0285304 Ketelruimte kerklaan 1, tegen de wand Beplating 30 - 60 w/w % CHR Nee

2 0285305 Entree, Op de vloer Vloerluik < 0,1 w/w % n.v.t.

GeenBijzonderheden

Analyseresultaten

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search 
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Getekend door d.d. door:

Ir. Eric J.H.B. Markes17-11-2017

Hoofd Laboratorium

SGS Search Laboratorium B.V.
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mevrouw G. Sikkema - De Wit
Postbus 21
9750 AA  HAREN GN

Gemeente Haren

Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de 
concentratie asbest in asbestverdacht materiaal.

Type onderzoek

Doel onderzoek

Datum identificatie

Adres analyse

Uitvoerend medewerker

Uitvoerend analist

17-11-2017

Kerklaan 1-3-3a 9751 NK te Haren Gn

Marco Valkenborg

Johan Torn

Monster(s) genomen door
Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt SGS Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming.

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Aantal monsters 2

Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN5896

Locatie bemonstering

Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Onderzoeksgegevens

Rapportnummer: MO-Nabil Bouhbouh-17-00040073-SL

Dossiernummer laboratorium
DOS-17-00030836-SL

Projectnummer laboratorium
PSL-17-10003512-SL

Projectnummer opdrachtgever
RFI-17-00010294-SI

http://www.searchbv.nl/


Rapport MO 
Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896 

Uitleg rapportages algemeen 
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen 
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie 
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door 
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt 
aangemaakt. 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een 
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering 
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende 
kenmerk ingevoerd. 

Aanvullende uitleg analyseresultaat 

Serpentijn 
CHR = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 
ANT = Anthofyliet (geel asbest) CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 
AMO  = Amosiet (bruin asbest)  TRE = Tremoliet (grijs asbest) 
ACT = Actinoliet (groen asbest) 

Analyseresultaat  w/w% 
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest 
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een 
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale 
monster (w=weight=gewicht). 

Analyseresultaat  <0,1% 
Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels 
zijn aangetroffen. 

Hechtgebonden ja/nee 
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het 
materiaal zitten: 

• Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
(breukvlakken uitgezonderd). 

• Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

• Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
gebondenheid nodig is. 



Aanvullende uitleg analysetechniek 

Optische Microscopie 
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst 
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar 
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een 
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting 
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van 
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en 
het gedrag in gepolariseerd licht. 

Algemene disclaimer 
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten 
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt 
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en 
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.  
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document 
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de 
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel 
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een 
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en 
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na 
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of 
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS 
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van 
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.   
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, 
welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, 
(elektronische) communicatie. 
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport 
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document 
te vernietigen. 

Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze 
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van 
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere 
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld. 

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 



BIJLAGE IV SMA-rt document(en) 

 

Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 

behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 

beschikbaar onder de naam SMA-rt. SGS Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 

databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-

indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 

eveneens het databestand SMA-rt. 

 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 november 2017 om 12h49 (1010427)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-17-
00010294-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-17-00010294-SI
Projectnaam -
Broncode 1
Bronnaam Asbestcement board

Feiten
Productspecificatie Asbestcement board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 10 m²
Percentage Chrysotiel 30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer MO-Nabil Bouhbouh-17-00040073-SL

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Ernstig
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(1010427)







Clausules voor verkoop Kerklaan 1, 3 en 3a te Haren 

As is/where is clausule: 

De onroerende zaak zal worden verkocht en geleverd "as is, where is". dat wil 

zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan de onroerende zaak 

verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare 

gebreken en zonder garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder 

die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, 

huur- en commerciële aspecten van het object. 

Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de "as is, where is" koop 

en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiende uit artikel 7:15 lid 1 en 

7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228. 6:229, 6:230 lid 2, 

7:20, 7:21 lid 1,2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de 

koopovereenkomst. Eventuele garantieverplichtingen van derden aan verkoper 

zullen uiteraard overgaan op koper. 

 

Niet zelf bewoond clausule 

Koper is ermee bekend dat verkoper de onroerende zaak nooit zelf feitelijk heeft 

gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen 

respectievelijk gebreken aan de onroerende zaak waarvan verkoper op de hoogte 

zou kunnen zijn geweest als hij de onroerende zaak zelf feitelijk had gebruikt. In 

verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en 

artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen 

respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de 

vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Koper vrijwaart verkoper 

voor alle eventuele aanspraken van derden. 

 

NAM clausule 

Verkoper verklaart geen melding te hebben gedaan van mogelijke aardbeving 

gerelateerde schade 

Verkoper verklaart geen aanvraag te hebben gedaan voor SNN subsidie. 

Stille cessie van toepassing, overdracht van aanspraken, verkoper is niet meer 

aansprakelijk voor aardbeving gerelateerde schade. 

 



 

Inschrijfformulier  

Kerklaan 1, 3 en 3a te Haren 
 

Ondergetekende(n) : 

Naam :  ........................................................................... …………………………………………… 

Voornamen :  ........................................................................................................................................  

Geboorteplaats :  ........................................................................................................................................  

Geboortedatum :  ........................................................................................................................................  

Adres :  ........................................................................................................................................  

Woonplaats :  ........................................................................................................................................  

Postcode :  ........................................................................................................................................  

Telefoon (mobiel) :  ........................................................................................................................................  

 

Burgerlijke staat : gehuwd/ ongehuwd/ geregistreerd partner* 

Huwelijksgoederenrecht : gemeenschap van goederen/ huwelijksvoorwaarden/ n.v.t.* 

Samenwonend : ja/ nee * 

 

Hierna (samen) te noemen bieder(, vertegenwoordigd door hun makelaar: ................................................................ . 

A. Brengt op de bovengenoemde onroerende zaak het volgende bod uit: 

 

Bedrag (kosten koper) : €  .....................................................................................................................................  

Zegge :  ........................................................................................................................................  

 

Voorbehouden 

U dient aan te geven op dit formulier of u de bieding uit brengt met voorbehouden. 

B. Financiering nee/ja* : ………………………………………………………………………………………… 

Tot een bedrag van  :  €……………………………………………………………………………………… 

 

Andere voorbehouden : nee/ja*, te weten:  

    ........................................................................................................................................  

    

C. Aanvaarding  :   …………………………………………………………………………………………. 

D. Bieder verklaart een brochure te hebben ontvangen van het hierboven genoemde adres met bijlagen en 

clausuleblad. 

E. Bieder zal tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper, een schriftelijke, door een in 

Nederland gevestigde bankinstelling, afgegeven bankgarantie te doen stellen voor een bedrag ter hoogte 

van 10% van de koopsom. 

F. Een verkoper behoudt zich het recht voor om al dan niet te gunnen. 

G. Bieder wordt eenmalig in de gelegenheid gesteld een zo goed mogelijk voorstel te doen. Dit voorstel kan na 

de sluiting van de inschrijving niet worden gewijzigd. Over de hoogte van de andere biedingen wordt niet 

gecommuniceerd.  

H. Een via deze inschrijvingsprocedure tot stand gekomen koopovereenkomst wordt vastgelegd in een 

koopakte, conform het model zoals vastgesteld door de NVM met de in het clausuleblad opgenomen 

aanvullingen. 

I. Koper accepteert dat verkoper zich pas verbindt aan koper na het door beide partijen ondertekenen van een 

koopovereenkomst. 

J. Een bieding moet altijd worden uitgedrukt in euro’s in een absoluut getal, Biedingen zoals ‘1000 euro boven 

het hoogste bod’zijn niet geldig. 

 

Datum:  .............................................................................  Plaats:  .............................................................................  

 

Handtekening(en): ……………………………….………………………………………… 
 

Om uw bieding mee te laten doen met de inschrijving, vragen wij u dit formulier  

uiterlijk 16 februari 2022 aanstaande om 16:00 uur per e-mail te sturen naar info@notarisnielsen.nl, notariskantoor Mr. 

A. Nielsen, zuiderpark 22, 9724 AH Groningen, tel: 050-3053382.  

* doorhalen wat niet van toepassing is. 



belangrijke informatie
1. Koopakte


Conform NVM-model.




 2. Kosten koper


De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn 
voor rekening van koper.





 3. Notaris


Ter keuze kopende partij (tenzij anders vermeld).




 4. Waarborgsom/ bankgarantie


Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij verlangt verkoper van koper, indien de 
overdracht later dan 12 weken na datum overeenkomst plaatsvindt, een waarborgsom of bankgarantie, groot 10% 
van de koopsom, welke binnen 2 weken na overeenstemming in handen van de notaris of diens bank- of 
girorekening wordt gestort. Indien er een voorbehoud voor financiering is gemaakt bedraagt deze termijn 6 
weken.





 5. Bedenktijd


Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen na de ter handstelling van (een kopie van) de door verkoper 
en koper getekende koopakte het recht de koopovereenkomst te ontbinden.




* Consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.





 6. Financiering


Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor financiering voor 
een periode van 4 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden 
overeengekomen.





 7. Ouderdomsclausule (bij woningen ouder dan 30 jaar)


Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat deze woning meer dan 30 jaar oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan 
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Tenzij de verkoper de 
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en 
gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht 
niet belemmerend te werken op in artikel 5.3 omschreven gebruik.





 8. Loden leidingen


De norm voor de toegestane hoeveelheid lood in drinkwater in de EG Drinkwaterrichtlijn is aangescherpt. De 
Nederlandse wetgeving heeft deze aanscherping overgenomen. VROM streeft ernaar voor 2006 alle loden 
waterleidingen in Nederland te laten vervangen. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van 
loden drinkwaterleidingen in de woning.





 9. Oplevering


In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende/ lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij 
van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.





 10. Baten en lasten


Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van 
splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van 
notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.



11. Inschrijving


Koper heeft het recht de koopakte op zijn kosten door de notaris te laten inschrijven in de openbare registers. 
Inschrijving beschermt koper onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na inschrijving 
ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement, surseance of 
schuldsaneringsregeling.





 12. Identiteit partijen


Koper en verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij

zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs.





 13. Plattegronden


Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
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