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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1 3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De partijen huurder en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
bodemonderzoek ingesteld.
- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
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veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
bodemonderzoek ingesteld.
- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1 3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De partijen huurder en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
bodemonderzoek ingesteld.
Voordeur
- wordt geen
onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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hetgeverfd
pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1 3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
BDe opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
Verluchting
Voldoende
De verhuurder
Veilig
wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
Conditie
hout
In
orde
De partijen huurder en
verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
1 3 - 9 - 2 0wordt
1 6 niet onderzocht en er wordt geen
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking
bodemonderzoek
ingesteld.
2.
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- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien
zekere
aard mochten worden vermeld, gebeurt
2.
1. 1.
1. 1. gebreken
E
/of schadegevallen
(
) >van
B constructieve
>V
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
K-Dergelijke
worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding
gemaakt
materiaal
natuursteen
tegelvan de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
afwerking
gebeitst
de normale afscheiding
bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
Evoorzieningen,
: Gzoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle
1 3 - 9 -aan
2 0 1te
6 vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
2.
1. 1. 1. 2. Evereisen.
/
(
)>B
>P
opnamerapport
VERKLARING terminologieën
K- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element
is nieuw of in uitstekende staat
type
standaard
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
materiaal
betonpanelen
o Niet goed: het element
is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
afwerking
stuckwerk
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
E- Bij vaststelling
: E van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1 3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De partijen huurder en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving1 3
is- aanvaard,
9 - 2 0 1 6 met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
2.
1. 1. 1. 4.
E
/ dient
( bij de )schriftelijke
>B
>huurovereenkomst
D
· Voordeur te worden gevoegd.
Onderhavig
opnamerapport
Tenzij anders vermeld:
K- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
structuur
deur
bodemonderzoek glazen
ingesteld.
wordt
geen
onderzoek
ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
materiaal
hardboard
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
afwerking
dit uitsluitend tengeschilderd
titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen
hebben
kleur
gebroken
wit tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
geen: vermelding
gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
E-Erwordt
G
wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
1 3 - 9insijpelend
-2016
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand,
of condensvocht.
- is1.
alles
wat5.
vermeld
wordt
eigendom
van
verhuurder.
2.
1. 1.
E
/
(
) >deBpartij >
R
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Kdat
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
type
vast
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
materiaal
kozijn worden
massiefuitgevoerd
hout
werkzaamheden
of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport
vereisen.
afwerking
gelakt
VERKLARING terminologieën
kozijn
- Toelichting bij de evaluatie:
kleur
kozijn bij de
gebroken
wit
- Toelichting
evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
Eo Goed : het:element
G
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
13-9-2016
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1 3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De partijen huurder en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
13-9-2016
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst
te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt
2.
1. 2.geen
W onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
ingesteld.
Abodemonderzoek
- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien zekere gebreken
Orde
In ordeof schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
2.
1. 2. 1.
> B en de vloeren worden niet gepast.
- worden
de W
muren niet gelood
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
2.
1. 2. 1.
1. vermelding
W
> B van >
V
Er wordt
geen
gemaakt
openstaande
verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
K- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
materiaal
leidingen, kokers,natuursteen
waterputten,tegel
rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten
in de keuken, enz.
afwerking
gebeitst
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder
neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
Ezo
:G
nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
13-9-2016
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent:
hetWelement is nieuw
staat
2.
1. 2. 1. 2.
> B of in uitstekende
>P
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
Kmatige
staat
o
Slecht
: het element
verkeert in slechte staat
type
standaard
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
materiaal
betonpanelen
o te repareren : verwijst
naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actiestuckwerk
ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
afwerking
oorspronkelijke staat hersteld te worden
te vervangen : het element dient vervangen te worden
Eoo te
regelen :: E
de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van

2.
Wgedetailleerde
> Nieuwe
B
>
D
· Voordeur
1 3 -1.
9 -2.
2 0 1.
1 6 4.
een
verhuur
opname
gedaan.

De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.

K

De verhuurder Veilig
wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
structuur
paneeldeur
De partijen huurder en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
materiaal
hardboard
in artikel 7:224 lid
2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren
waarin
deze
volgens onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
afwerking
geschilderd
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
kleur
gebroken wit
Onderhavig opnamerapport
dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
bodemonderzoek ingesteld.
- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande 1
verstekken
3 - 9 - 2 0 1 6 aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
2.
1. 2. dit
1. opnamerapport
5. W
> de
B controle
> R van het goed functioneren van de verschillende
- omvat
niet
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
Kleidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde
type
vast voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
materiaal
kozijn
massief
hout
zo nodig vervangen worden
op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurdegelakt
goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
afwerking
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
kozijn
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
kleur
kozijn beschreven
gebroken
dat hetgeen
is wit
schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
Eanders wordt: aangeduid.
G
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
2. 1. 2. 1. 6. Wworden uitgevoerd
> B of als
>V
werkzaamheden
bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
KVERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de
evaluatie:
type
vloerverwarming
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
Eo Goed : het:element
G
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
2.
1. 2. :2.het
W element verkeert
> S in slechte staat
V
o Slecht
- Bij
van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
2.
1.vaststelling
3. K
V
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1 3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De
hierbij een 1beschrijving
13
- 9partijen
- 2 0 1 6 huurder en verhuurder
1 3 - 9 - 2 0 maken
16
3 - 9 - 2 0 1 6 op van het verhuurde,
1 3 - 9 - 2 0zoals
1 6 bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
2.
1. 3.waarin
1. K deze volgens
>B
leveren
onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
2.
1. 3. 1. 1.
K
> Bdient bij
>V
Onderhavig
opnamerapport
de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
K- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
materiaal
tegel
bodemonderzoek natuursteen
ingesteld.
wordt
geen
onderzoek
ingesteld
naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
afwerking
gebeitst
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Edit
:G
Dergelijke opmerkingen
hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
1 3 - 9insijpelend
-2016
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand,
of condensvocht.
- is1.
alles
wat2.
vermeld
wordt
2.
3. 1.
K
> Beigendom
> P van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Kdat
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
type
standaard
De partijen worden
erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden
uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
materiaal
betonpanelen
opnamerapport vereisen.
afwerking
stuckwerk
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
E- Toelichting:bij
G de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
13-9-2016
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
2.
1.takenlijst
3. 1. 3. :Kde opmerking
> B vereist
> M een actie
o op
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
Kover zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
materiaal
baksteen
bepleistering
geen
afwerking basis geen
afwerkingslaag geschilderd

E

:G
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Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1 3 - 9 - 2 0in
1 6orde
een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
Werking
De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De partijen huurder en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving1 3
is- aanvaard,
9 - 2 0 1 6 met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
VOnderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt.
De toestand Markeringen
van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
Type
bodemonderzoek ingesteld.
Te herstellen
-Type
wordt geen onderzoek
ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien
zekere
gebreken
schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
Urgentie
Op of
takenlijst
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Kost
€ 166,00
Dergelijke
opmerkingen
hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet herlakken
gelood en
vloeren worden niet gepast.
- 2de
zijde
- wordt geen vermelding
van de normale
afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
(2gemaakt
stuk x € 83,00/stuk
=€
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding 166,00)
bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
Verantwoordelijke
Huurder rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
leidingen,
kokers, waterputten,
elektrische
huishoudapparaten
Opmerkingen
Kras(sen):in2 de keuken, enz.
- worden de vermeldeVlek(ken):
voorzieningen
en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
5
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand,
of condensvocht.
1 3 - 9insijpelend
-2016
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
2.
3. 1. 5.
K
>
dat1.
hetgeen
beschreven
is B
schoon>
enRonbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
Kanders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
type
vast
werkzaamheden worden
uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport
materiaal
kozijn vereisen.
massief hout
VERKLARING terminologieën
afwerking
gelakt
- Toelichting bij de
evaluatie:
kozijn
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent:
is wit
nieuw of in uitstekende staat
kleur
kozijn het element
gebroken
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
Ematige
staat: G
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
2.
1.vaststelling
3. 1. 6. K van een>probleem
B
> kunnen
V
- Bij
volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
Ken waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het
element dient vervangen te worden
type
radiator
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
model
bevestigd
aanvereist
muur een actie
o op takenlijst : de opmerking
o
suggestie
:
de
opmerking
wordt
louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
aantal
1
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
materiaal
gietijzer
toekomst problemen
zouden kunnen opleveren.

E

:N
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>B

>V

O
NType

Schade
Urgentie
Suggestie
IVerantwoordelijke Verhuurder
Opmerkingen

Ontluchten

2.
3. 2. K tot het>pand
C gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
Met1.betrekking
1 3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde Nieuwe verhuur opname gedaan.
2.
3. 2. 4.
K
>door
C Andreas van>der
S Linden voor Inspector
· Schakelaar
in de keuken
De 1.
opname
is uitgevoerd
specialist.
K

De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De partijen huurder
aantal
1 en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in
artikel
7:224
lid
2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
meervoudig
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
materiaal
veranderingen en kunststof
toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
Onderhavig opnamerapport
dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
kleur
gebroken wit
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen: onderzoek
ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
Ebevindt.
N
De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
bodemonderzoek ingesteld.
- wordt geen
onderzoek
ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Werking
niet in
orde
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
13-9-2016
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
Vleidingen,
kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
-Type
worden de vermeldeSchade
voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
Type
Zonderop
gevolg
zo
nodig vervangen worden
kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
-Verantwoordelijke
is het verhuurde goed
vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
Verhuurder
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
13-9-2016 Geen
matige staat
functie
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
2.
4. T
E
o te1.repareren
: verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert
of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
Ooorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o
teslot
regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
Op
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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3. 1. 1. V
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>C

L
I
Interieur > Zolderverdieping > Zolder
K
type
Met betrekking totstookketel
het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
1
3 - 9 - 2 0 1 6 een gedetailleerde
Nieuwe verhuur opname gedaan.
model
wandmodel
De opname is uitgevoerd door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
brandstof
aardgas
merk
Vaillant
De verhuurder Veilig
wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De
partijen
huurder
maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
installatiedatum 1 2 en
/ 2 0verhuurder
15
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
vermogen
C Wvolgens
30
leveren waarin deze
onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en aanwezig
toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
handleiding
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in1 3
de- 9wanden,
- 2 0 1 6 in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
3.
1. 2. V
>E
bodemonderzoek
ingesteld.
- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
KIndien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen
hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
model
afzonderlijk
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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4. S

O
Interieur > Gelijkvloers > Keuken > Basis > Deur
N

Vaststelling
Te herstellen

Kost
€ 166,00

Kras(sen): 2 Vlek(ken): 5

I

Totaal : € 166,00

S
Met betrekking tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
Totaal
begrote kostenNieuwe
: € 166,00
1 3 - 9 -individueel
2 0 1 6 een gedetailleerde
verhuur opname gedaan.
De opname
is kosten
uitgevoerd
door Andreas van der Linden voor Inspector specialist.
Totaal
begrote
: € 166,00
De verhuurder Veilig wonen werd vertegenwoordigd door Hendrik de Groen.
De partijen huurder en verhuurder maken hierbij een beschrijving op van het verhuurde, zoals bedoeld
in artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De huurder is gehouden de zaak in dezelfde staat op te
leveren waarin deze volgens onderhavige beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
Tenzij anders vermeld:
- wordt geen onderzoek ingesteld naar hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds
bevindt. De toestand van de bodem onder de vloerbedekking wordt niet onderzocht en er wordt geen
bodemonderzoek ingesteld.
- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard mochten worden vermeld, gebeurt
dit uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van één der partijen.
Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig te zijn.
- worden de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
- omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, intercom, video intercom, centrale stofzuiger,
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
- worden de vermelde voorzieningen en toestellen vermoed als zijnde in normale staat van goed
gebruik. De huurder neemt het onderhoud van deze toestellen op zich. Bij defect zullen ze hersteld en
zo nodig vervangen worden op kosten van de huurder tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend, doorslaand, insijpelend of condensvocht.
- is alles wat vermeld wordt eigendom van de partij verhuurder.
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door de partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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De partijen gaan ermee akkoord dat:
-O
dit opnamerapport een gedetailleerde inventaris bevat van alle ruimtes en elementen van het verhuurde
goed,
van alles wat zich in deze ruimtes bevindt toebehorend aan de verhuurder en van de juiste staat
N
ervan.
- dit opnamerapport volledig op tegenspraak, voldoende gedocumenteerd, gedetailleerd en zonder enige
bijkomende
voorwaarden, buiten deze erin vermeld, werd opgesteld.
I
- dit opnamerapport een gedetailleerde inventaris bevat van alle ruimtes en elementen van het verhuurde
goed, van alles wat zich in deze ruimtes bevindt toebehorend aan de verhuurder en van de juiste staat
ervan.
- alle beschreven afstanden, hoeken, afmetingen en dimensioneringen op het terrein naar best vermogen
Met betrekking
tot het pand gelegen te Gasthuisstraat 87, 3771 HE Barneveld , werd op datum van
ingeschat
werden.
3-9
- 2 0 1 6 een
verhuur en
opname
gedaan.is gebeurd in alle oprechtheid en
-1
het
opstellen
vangedetailleerde
bovenstaandeNieuwe
vaststellingen
opmerkingen
De opname is uitgevoerd
Andreas van der
Linden
voor Inspector
specialist.
onpartijdigheid,
neutraal en door
waarheidsgetrouw,
onder
voorbehoud
van alle
rechten en zonder enige
nadelige erkentenis van de uitvoerder. De uitvoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zowel
bekende
als onbekende
gebreken,
noch
verborgen gebreken.
Denieuwe
verhuurder
Veilig
wonen
werd
vertegenwoordigd
door
Hendrik
de overname
Groen.
De
huurder
gaat
ermee
akkoord
dat hierbij
eventuele
kosten
voor de
van goederen
van
de
De
partijen
huurder
en
verhuurder
maken
een
beschrijving
op
van het verhuurde,
zoals
bedoeld
vertrekkende
huurder
voor
zijn
rekening
zijn.
Bij
het
einde
van
de
huurovereenkomst
dienen
de
goederen
in eigendom
artikel 7:224
lid
Burgerlijk
Wetboek.
De huurder
is verwijderd
gehouden de zaak
in dezelfde staat op te
die
zijndeze
van2 volgens
de
huurder
op zijn kosten
en risico
worden.
leveren waarin
onderhavige
beschrijving
is aanvaard,te
met
uitzondering van geoorloofde
veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.
Onderhavig opnamerapport dient bij de schriftelijke huurovereenkomst te worden gevoegd.
C Tenzij anders vermeld:
- wordt
geen de
onderzoek
naar hetgeen
zich
in de wanden,
in opnamerapport
de vloeren en inkunnen
de plafonds
Binnen
15 dageningesteld
na de ontvangst
van de
rapporten
met het
beide partijen
bevindt.
De toestand geval
van de
bodem
onder
de vloerbedekking
wordt
niet
onderzocht
en er wordtschrijven
geen
in voorkomend
hierop
hun
opmerkingen
formuleren.
Deze
dienen
per aangetekend
bodemonderzoek
ingesteld.
bezorgd te worden aan de uitvoerder van het opnamerapport, met copie aan alle partijen.
- wordt geen onderzoek ingesteld naar de basisconstructie noch stabiliteit van het goed.
Dit
inspectierapport
op een digitale
manier opgesteld
beheerd.
Alle foto's
worden
digitaal
Indien
zekere
gebreken ofwordt
schadegevallen
van constructieve
aarden
mochten
worden
vermeld,
gebeurt
genomen,ten
maken
hier inlichting
volledig deel
van uitenige
en kunnen
dienst
doen alsvan
bewijs.
dit uitsluitend
titel van
en zonder
nadelige
erkentenis
één der partijen.
Dergelijke
opmerkingen hebben
tevens nooit
de bedoeling
volledig
te zijn.bezorgd na betaling van de
Het opnamerapport
met bijbehorende
stukken
wordt aan
de partijen
- worden
de muren niet gelood en de vloeren worden niet gepast.
opmaakkosten.
- wordt geen vermelding gemaakt van de normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
Er wordt geen vermelding gemaakt van openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en
de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen.
H - omvat dit opnamerapport niet de controle van het goed functioneren van de verschillende
voorzieningen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie,
leidingen, kokers, waterputten, rioleringen,
tv, telefoon, intercom, videoUitvoerder
intercom, centrale stofzuiger,
Huurder
Verhuurder
elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.
Jurgen
van de
Viet
Veilig
wonen
dervan
Linden
- worden
vermelde voorzieningen
en toestellen
vermoed als zijnde inAndreas
normalevan
staat
goed
Jagersberg
16huurder neemt het onderhoud
Jagersberg
Opnamestraat
gebruik. De
van 16
deze toestellen op zich. Bij
defect zullen1ze hersteld en
4708
MJ Roosendaal
4708
4835 PR
zo nodig
vervangen worden op kosten
vanMJ
deRoosendaal
huurder tenzij het huurcontract
het Breda
anders vermeldt.
- is het verhuurde goed vrij van optrekkend,
doorslaand,
insijpelend of condensvocht.
Vertegenwoordigd
door:
- is alles wat vermeld wordt eigendom
van de
Hendrik
de partij
Groenverhuurder.
Handtekening
Indien in het opnamerapport geen schade wordt vermeld, wordt door deHandtekening
partijen automatisch erkend
dat hetgeen beschreven is schoon Handtekening
en onbeschadigd is en in goede staat verkeert.
Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van verhuur, behalve wat in de beschrijving
anders wordt aangeduid.
De partijen worden erop gewezen een bijkomende controle aan te vragen indien er belangrijke
werkzaamheden worden uitgevoerd of als bijkomende elementen een aanpassing van het
opnamerapport vereisen.
VERKLARING terminologieën
- Toelichting bij de evaluatie:
- Toelichting bij de evaluatie:
o Excellent: het element is nieuw of in uitstekende staat
o Goed : het element is niet nieuw, maar verkeert in goede staat
o Niet goed: het element is in werkende staat, maar vertoont ofwel gebruikssporen of slijtage of is in
matige staat
Uitgevoerd
op: 1 3 - 0 9 - 2 0 1 6
o Slecht : het element verkeert in slechte staat
- Bij vaststelling van een probleem kunnen volgende acties beschreven worden:
o te repareren : verwijst naar een systeem of element dat ontbreekt, niet functioneert of beschadigd is
en waarvoor actie ondernomen moet worden om correct en betrouwbaar te kunnen functioneren of in
oorspronkelijke staat hersteld te worden
o te vervangen : het element dient vervangen te worden
o te regelen : de schade dient vergoed te worden of op een andere wijze geregeld
o op takenlijst : de opmerking vereist een actie
o suggestie : de opmerking wordt louter als suggestie geformuleerd. Deze aanbevelingen kunnen gaan
over zaken die de betrokken partij best nakijkt, dient te laten herstellen of vervangen of die in de
toekomst problemen zouden kunnen opleveren.
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