
Adres woning:
Bouwjaar:  
Type woning: 
Datum bezoek: 

Mijn eerste indruk: 

De pluspunten van de woning:

De minpunten van de woning:

Omcirkel wat op de woning van toepassing is:
Is er een bouwkundig rapport aanwezig? ja/nee
Aandachtspunten:

Het onderhoud van de woning is: goed/matig/slecht
Toelichting en eventuele aandachtspunten:

Het onderhoud van de schuur is:  goed/matig/slecht
Toelichting en eventuele aandachtspunten:

Het onderhoud van de garage is:  goed/matig/slecht
Toelichting en eventuele aandachtspunten:

Mijn indruk van de tuin/balkon is:  goed/matig/slecht
Toelichting en eventuele aandachtspunten:

De ligging van de woning is:  goed/matig/slecht
Toelichting en eventuele aandachtspunten:

In verhouding tot de kwaliteit van de woning is de  
vraagprijs:  redelijk/goed/hoog
Toelichting en eventuele aandachtspunten:

Voorzieningen in de directe omgeving van de woning:
- centrum - winkels  
- lagere scholen - middelbare scholen  
- openbaar vervoer  - sportvoorzieningen 
- uitgaansgelegenheden - snelweg/uitvalswegen 
- (openbaar) groen of park

Overige opmerkingen:

Voeg, indien beschikbaar, 
ook nog aan het bezichti-
gingsverslag toe:
- de verkoopbrochure van 

de woning
- eventueel andere do-

cumenten die je van de 
verkoper of de verko-
pend makelaar hebt 
ontvangen

- een plattegrond van de 
belangrijkste ruimtes 
van de woning of, 
indien een plattegrond 
niet beschikbaar is, 
zelfgemaakte schetsen 
van de ruimtes.

Je treft het wanneer de eerste de beste woning die je gaat bezichtigen gelijk raak 
is. Vaak zul je echter meerdere huizen bekijken voordat je de knoop doorhakt. En 
dat is eigenlijk ook wel zo verstandig. Immers, hoe meer huizen je ziet, hoe meer 
vergelijkingsmateriaal je hebt. Maar ook hoe sneller je de kenmerken van de ver-
schillende woningen door elkaar haalt. Gebruik daarom dit bezichtigingsverslag. 
Vul het zo snel mogelijk in nádat je de woning bezichtigd hebt; dan zit alles nog 
vers in je geheugen. Op basis van de bezichtigingsverslagen kun je op een later 
moment de bezichtigde woningen goed vergelijken.

BEZICHTIGInGsvErslaG
voor 

aankoop 
van een 
woning



BUITENSHUIS
Buitenmuren
	Van steen of voorzien van pleisterwerk?
	Spouwmuren of massieve muren? 
	Ziet het metselwerk er goed uit? Scheuren?
Balkon 
	Zit het hek vast? Zie je roest? 
	 Is de afwatering goed, voor zover je kunt zien? 
Ramen
	Van welk materiaal zijn de kozijnen en ramen? 
	Ziet het schilderwerk er goed uit? 
	Wanneer is voor het laatst geschilderd? 
	Let ook op de staat van onderhoud van even-

tuele schuifpuien, dakkapellen, dakramen.
	 Is aan inbraakpreventie gedaan? 
Dak en goten
	Hoe oud is het dak? Een dak gaat gemiddeld 

25 jaar mee. 
	 Is het dak bedekt met pannen, bitumen of iets 

anders? 
	Lijken zinkwerk en loodslabben in orde?
	Van welk materiaal zijn de regenafvoerpijpen 

gemaakt? Zie je beschadigingen of lekplekken?
Schoorsteen
	Ziet hij er stevig uit?
	Steekt hij minimaal 1 meter boven het dak uit? 
Garage en schuur
	 Is de algemene kwaliteit in orde? 
	Voorzien van goede sloten, inbraakpreventie? 
Tuin
	Ziet de tuin er goed onderhouden uit? 
	Hoe ligt de tuin ten opzichte van de zon?
	Zijn op de zonplekken terrassen voorzien? 
	 Is de omheining van een solide kwaliteit?

BINNENSHUIS - ALGEMEEN
Verwarming
	Hoe is de woning verwarmd? Middels cv, hete 

lucht, gaskachels of vloerverwarming?
	Hoe oud is het verwarmingssysteem? En de 

cv-ketel? Een cv-ketel gaat 15 jaar mee. 
	Van welk type is de cv-ketel? VR, HR, HR+? Is 

het een combiketel?
	 Is de combiketel handig geplaatst (dicht bij de 

badkamer en de keuken)? 
	 Is iedere ruimte in het huis verwarmd? 

CHECklIsT BEZICHTIGInG

	Hoe zien de radiatoren en andere verwar-
mingselementen eruit? Zie je roest of lekkage? 

Isolatie
	 Is er sprake van enkel glas, dubbel glas of voor-

zetramen? 
	Zie je condens op de ramen? 
	Hoe zijn de muren geïsoleerd? En het dak?  De 

plafonds en de vloeren? 
	Zijn de verwarmingsbuizen geïsoleerd? 
	Sluiten alle deuren en ramen goed?
	Voel je tocht of optrekkende kou? 
	Let ook op geluidsoverlast, maar besef dat dit 

een momentopname is. Een keer op een ander 
moment langslopen en nog eens luisteren kan 
geen kwaad.

Ventilatie
	Mechanisch ventilatiesysteem aanwezig? 
	Type afzuigkap in de keuken? 
	Zijn de ramen voorzien van een kierstand? 
	Zijn er ventilatiekanalen of -roosters? 
Elektriciteit
	Hoe oud is de bedrading? 
	Zijn de contactdozen inbouw of opbouw? 
	Hoe hoog zitten ze en zijn het er voldoende? 
	 Is er een aardlekschakelaar aanwezig?  
	Heeft de meterkast voldoende groepen voor? 
	Zijn in iedere ruimte, maar ook buiten, licht-

punten voorzien?  
	Wordt er gebruikgemaakt van een boiler of 

elektrische verwarming? Besef dan dat de elek-
triciteitskosten behoorlijk kunnen oplopen.

Water
	Hoe is de warmwatervoorziening geregeld? 

Via de cv of op een andere wijze?  
	 Is er een buitenkraan?  
Muren en plafonds
	Hoe is de staat van onderhoud?  
	Hoe zijn de muren afgewerkt? Behang, ge-

schilderd, betimmerd (eventuele problemen 
als scheuren kunnen hierdoor aan het oog ont-
trokken zijn), granol, schoonmetselwerk? 

	Hoe zijn de plafonds afgewerkt? Gestuukt, 
gipsplaten, hout?  

	Let op vochtplekken (deze slaan bruinkleurig 
uit), bladderende verf of beschadigd pleister-
werk (een 'stoffig' laagje op muur of plafond 
kan op vochtdoorslag wijzen).

	Zitten er scheuren in de wanden of de pla-
fonds? Krimpnaden misschien?  

	Zien de aansluitingen tussen de muren en de 
vloer en het plafond er netjes uit?  

Vloeren
	Zijn de constructievloeren van beton of hout? 
	Hoe zijn de vloeren afgewerkt? Plavuizen, par-

ket, vloerbedekking of op andere wijze? 
	Ziet de vloerafwerking er goed uit? Let op ge-

barsten tegels, kierende planken, schotelend 
parket. Let ook op barsten in het woonbeton 
en vochtplekken in de vloerbedekking.  

	Zit de vloerbekleding bij de vraagprijs in?
	Liggen de vloeren op het oog waterpas? 

Controleer dit door een euro op zijn kant op de 
vloer te plaatsen.  

	Zit er een kruipruimte onder de vloer? Is deze 
geïsoleerd? Waar zit het toegangsluik? 

Ramen en deuren
	Van welk materiaal zijn de kozijnen, ramen en 

deuren gemaakt?  
	Hoe ziet het schilderwerk eruit?  
	Zie je slechte plekken in kozijnen en ramen, die 

op houtrot kunnen wijzen?  
	Ziet de stopverf er gaaf uit? De raamlatten? 
	 Is er voldoende hang- en sluitwerk aanwezig? 

Voorzien van een keurmerk?  
	 Is er verder nog aan inbraakpreventie gedaan? 

Dievenklauwen, een alarmsysteem? 

BINNENSHUIS - VERTREKKEN
	Wat is de oppervlakte van de ruimtes? 
	Hoe is de lichtinval?  
	 Indien een serre of uitbouw aanwezig is, hoe is 

deze dan verwarmd?  
	Zijn er vaste kasten aanwezig?  
	Hoe is het uitzicht?  
	Een open, een halfopen of een dichte keuken? 
	Ziet alles er goed onderhouden uit?  
	Bevat de keuken (ingebouwde) apparatuur en 

zit deze bij de vraagprijs in?  
	Waar zit de aansluiting voor de wasmachine? 
	Van wanneer dateren de sanitaire ruimtes? 
	Zien sanitaire ruimtes er goed uit? 
	 Is de zolder geïsoleerd? 
	Heeft de kelder stahoogte? Is hij bruikbaar?

Deze lijst geeft je een overzicht van de zaken waar je tijdens een bezichtiging op dient te letten. Neem 
hem mee tijdens je bezichtiging als geheugensteuntje. Overigens is het, als je écht geïnteresseerd 
bent in een huis, altijd verstandig om door een expert een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. 


