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Bel voor een afspraak 085-0653675Bel voor een afspraak 085-0653675Bel voor een afspraak 085-0653675

Wilt u een deskundige inspectie, 
een uitgebreid bouwtechnisch rapport 

en een ervaren inspecteur uit uw eigen regio? 
Geef dan eenvoudig een opdracht via onze website

homekeur.nl 
of bel 085-0653675

Met een landelijk netwerk  
van ruim 30 ambitieuze  

en gedreven inspecteurs 
zijn wij u graag van dienst! 

Hoofdkantoor Homekeur

Gieterijstraat 82  |  2984 AB Ridderkerk

T: 085-065367 5 |  E: info@homekeur.nl

Kantooruren: ma-vr 09:00-17:00

HOME KEUR

WhatsApp: 06-38698914

Bij bouwtechnische keuringen door Homekeur  
gaat het om een beoordeling van de volgende elementen:

Informatie van de eigenaar, zoals asbest, VvE,  
ongedierte, technische installaties

Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie  
en het dakbeschot

Trappen, hekwerken en balustrades in de woning

Conditie van een eventuele dakkapel,  
kozijn, lood, maar ook dakramen

Alle sanitaire groepen zoals badkamer,  
keuken en toilet

Staat en toestand van de vloeren, wanden  
en plafonds in de woning

Alles met betrekking tot de installaties  
(water, gas, elektra etc.)

Brandveiligheid en ventilatie in het huis

Kruipruimte, vloerbalken en fundering

Daken, dakpannen, dakbedekking,  
schoorstenen en overige dakafwerking

Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren

Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien

Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen

Schilderwerk  buitenzijde van de woning

Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden,  
zoals dak, kozijn, gevel etc.

Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen,  
tuin en overige

Een kostenraming met directe kosten,  
termijnkosten en verbeterkosten



KEUR
HOME 

LANDELIJKE DEKKING
 Homekeur heeft een netwerk 
 van ruim 30 inspecteurs door 
het hele land

ONLINE RAPPORTAGE
 Het bouwtechnisch rapport 
 en kostenoverzicht direct 
online inzichtelijk 

BEKWAME INSPECTEURS
 De inspecteurs van Homekeur 
zijn zeer professioneel en ervaren

WONING DASHBOARD 
 Informatie van uw huis en rapport 
online op uw persoonlijke dashboard

ASBESTINVENTARISATIE 
 Ook voor asbestinventarisaties 
kunt u bij Homekeur terecht

Bouwtechnische keuring  
of asbestinventarisatie

door een expert

Heeft u vragen over de kosten? Bel tijdens kantooruren:  
085-0653675 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00) 

Wij helpen u graag verder en kunnen indien gewenst direct  
een bouwkundige keuring inplannen!

€ 369,-

Een bouwtechnische keuring geeft u meer  
duidelijkheid over de bouwtechnische staat en  
eventuele verborgen gebreken van de woning.  
Dit wordt vaak uitgevoerd voor de aankoop van  
een nieuwe woning.
 
Homekeur is dé specialist voor bouwtechnische  
keuringen. Met een ruim en groeiend landelijk netwerk 
van eigen opgeleide en deskundige inspecteurs, bent u 
als opdrachtgever gegarandeerd van een gemotiveerde  
werkwijze en gedegen inspectie door de inspecteur.
 
De kosten voor een bouwtechnische keuring zijn 
afhankelijk van de grootte van de woning. 
Voor woningen tot 1.000 m3 inhoud voert  
Homekeur al voor € 369,- inclusief BTW  
een uitgebreide bouwtechnische keuring uit.

Bel voor een afspraak 085-0653675Bel voor een afspraak 085-0653675Bel voor een afspraak 085-0653675

Besluit u de bouwtechnische keuring uit te  
besteden aan Homekeur? De inspectie wordt  
uitgevoerd door een ervaren bouwkundig inspecteur. 

Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met  
de eisen die gesteld worden, gebruikt de deskundige 
een uitgebreide applicatie. Tijdens de bouwtechnische 
keuring, bij voorkeur in uw aanwezigheid, wordt door  
de inspecteur de woning van dak tot kruipruimte 
geïnspecteerd, gemiddeld op meer dan 500 punten.  

Het bouwtechnisch rapport voorzien van foto’s,  
kostenoverzicht, NHG bijlage en uitgebreide rapportage,  
is beschikbaar op uw eigen woning dasboard op: 

mijnwoning.nl.


