
SCORE IMMOPASS 

Geïnspecteerd gebouw 

Zilverbeekdreef 19 - 3090 Overijse

>> Toegang naar het Interactieve 
Rapport

Op datum van 
26/04/2022

BUITENKANT 
VAN HET GEBOUW WOONGEDEELTE SECUNDAIRE 

LOKALEN
OMGEVING & 

TOEGANG

(Dakbedekking, buitenmuren, 
raamwerk en deuren, waterafvoer, 

...)

(Structurele fouten, 
waargenomen vochtigheid, 

geschiktheid, staat en werking  ...)

(Gangen en trappen, kelders, 
dakgebinte en zolder, technische 

lokalen, ...)

(Veiligheidsvoorzieningen, aanleg, 
omheining, onderhoud vegetatie, 

...)

PATHOLOGIE
VAN HET GEBOUW

TECHNISCHE 
VOORZIENINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE 
SITUATIE

VERPLICHTE 
CERTIFICATEN

(Vochtigheid, aanwezigheid van 
asbest, houtrot , termieten, ...)

(Verwarming, 
warmwatersysteem, electriciteit, 
technische onderhoudsbeurten, 

...)

(Overstromingsgebied, 
geluidsoverlast, 

bestemmingsplannen, 
stedenbouwkundige vergunning, 

...)

(Energiecertificaten, conformiteit 
electriciteit, mazouttank, bodem, 

...)

De ImmoPass score is het resultaat van een technische visuele audit op meer dan 80 controlepunten door een neutrale en 
onafhankelijke professional.

ERKEND INSPECTEUR IMMOPASS HOE DE RESULTATEN LEZEN ?

Tom Notebaert - Architect

IMMOPASS is een onafhankelijk bedrijf 
dat vastgoedaudits uitvoert.

Meer informatie op www.immopass.eu

https://app.safetyculture.com/report/public/audit/646a8bfc31545c4ff8562b7279d1dc0ac5f832c0499e7637966c1de49eb90e3c
https://app.safetyculture.com/report/public/audit/646a8bfc31545c4ff8562b7279d1dc0ac5f832c0499e7637966c1de49eb90e3c


Synthese

Geïnspecteerd gebouw

Op datum van 26/04/2022 Zilverbeekdreef 19 - 3090 Overijse

>> Toegang naar het Interactieve Rapport

Het ontwerp van de woning is principieel waardevol naar indeling van de ruimtes, lichten en zichten 
naar omliggende tuin. Om de woning technisch en energetisch te upgraden zijn ingrijpende werken 
nodig. Vraag is of op dat moment een nog grotere modernisering niet gepaard kan gaan met de 
beoogde verbetering van isolatiewaarden: meermaals worden dit soort woningen ontdaan van de kap, 
wordt het verdiep rechtgetrokken en wordt de woning voorzien van een plat dak. Indien dit 
stedenbouwkundig gezien mogelijk is, dan is dit een manier om het dakvlak te verkleinen, wat meteen 
ook ecologischer is. ook het ruimtegebruik van de woning zal erdoor vergroten. 

Buiten de hier reeds gedane suggesties voor vervanging dak en isolatie + vervanging van het 
buitenschrijnwerk, is de toevoeging van isolatie bij de buitenmuren ook een ernstige overweging 
waard om het energieverbruik van de woning zo laag als mogelijk te houden. Ten tijde van het 
vermoedelijke bouwjaar (1974?) werd nog lang niet de huidige aandacht aan isolatie geschonken. In 
een veelal lege spouw, kan spouwvulling met isolatie onderzocht, doch de bekomen verhoging van de 
isolatiewaarde is ook dan niet toereikend naar wenselijke norm van vandaag, waartoe bijkomende 
buitenisolatie + een bekleding sowieso de nog betere optie zullen blijken. Prijzen hangen af van de 
keuze van bekleding, gaande van crepi tot leien, baksteenstrips, bekleding met panelen, cassetten, 
natuursteen etc. Een uitmeting en prijsvraag zijn de meest efficiënte aanpak voor het bekomen van 
een budget.

OPMERKINGEN

De conclusie en het gegeven advies zijn het resultaat van een onafhankelijke inspectie, 
uitgevoerd door een ervaren architect erkend door ImmoPass.

De budgetramingen in dit rapport worden louter ter informatie gegeven en vormen geen 
schatting. We raden aan om voor alle of een deel van het uit te voeren werk een bestek op te 
stellen en de ontvangen offertes te analyseren. De schattingen zijn exclusief belasting.

De inspectie werd op een niet-destructieve manier uitgevoerd, alleen visueel. Dit rapport kan 
daarom de totale afwezigheid van verborgen technische gebreken niet garanderen.
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70.15%

Technische Audit (Classic-BE-NL)
2523 / Zilverbeekdreef 19 - 3090 Overijse Complete

Score

Site conducted , , , , , , , , , 

Dossiernummer 2523

Bezichtiging gedaan op 26.04.2022 10:30 CEST

Erkende ImmoPass-inspecteur(s) 

Arch. Tom Notebaert

Adres van het gebouw

Zilverbeekdreef 19 - 3090 Overijse

INFORMATIE OVER HET GEBOUW

Overzicht

Photo 1 Photo 2

Type gebouw

Alleenstaande villa, gelijkvloers + dakverdiep, onderkelderd.

Bouwjaar / renovatiejaar

Niet gekend op tijdstip audit, vermoeden: 1974 (?) cfr. code dubbele beglazing (?)
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1a. STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE 75%

 

1.1 - In welke zone van het bestemmingsplan ligt de woning?

Woonparkgebied

1.2 - Bevindt de woning zich in een bepaalde akoestische zone/ met 
geluidsoverlast ? Geen specifieke problemen

1.3 - Bevindt de woning zich in een overstromingsgebied? klein probleem

Aangeduid als 'mogelijk overstromingsgevoelig' op de kaart van overstromingsgevoelige gebieden anno 2017.

1.4 - Zijn er stedenbouwkundige vergunningen uitgegeven? Zijn ze in 
overeenstemming met het bestaande gebouw? Onmogelijke verificatie

(nog) geen documenten ter beschikking op tijdstip van de audit.
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1b. VERPLICHTE CERTIFICERINGEN 0%

 

1.5 - Werd het EPC-certificaat uitgegeven en is het geldig? Niet beschikbaar

(nog) geen documenten beschikbaar op tijdstip van de audit

1.6 - Werd het elektriciteitsattest uitgegeven en is het conform? Niet beschikbaar

(nog) geen documenten beschikbaar op het tijdstip van de audit

1.7 - Werd het conformiteitsattest van de gasinstallatie uitgegeven en is het 
conform? Niet beschikbaar

(nog) geen documenten beschikbaar op tijdstip audit

1.8 - Werd het conformiteitsattest van de mazouttank uitgegeven en is het 
conform? Niet beschikbaar

(nog) geen documenten beschikbaar op tijdstip audit

1.9 - Werd het bodemattest uitgegeven en is het conform? Niet beschikbaar

(nog) gen documenten beschikbaar op tijdstip audit
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2. TOEGANG, OMGEVING & BEPLANTINGEN 77.27%

 

Overzichten

Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7

TOEGANG EN SITUATIE 83.33%

2.1 - Is de toegang gemakkelijk en veilig? Onderhoud noodzakelijk

oprit en toeganspad te ontdoen van mos en onkruid

2.2 - Zijn de weg en de voetpaden in goede staat? Onderhoud noodzakelijk

oprit en toegangspad te ontdoen van mos en onkruid

2.3 - Zijn er in de buurt structuren/bouwsels of woningen die problematisch 
kunnen zijn? Geen specifieke problemen

RONDOM DE WONING 91.67%

2.4 - Is er stilstaand water in contact met het gebouw? Is er een 
afvoersysteem aanwezig? Geen specifieke problemen

2.5 - Verkeren de paden op het terrein in goede staat? Onderhoud noodzakelijk

oprit en toeganspad te ontdoen van mos en onkruid

2.6 - Verkeert de omheining (barrières, wanden,…) in goede staat? Geen specifieke problemen

BEPLANTING 87.5%

2.7 - Zijn de tuin en beplanting onderhouden en verkeren zij in een 
aanvaardbare staat? Onderhoud noodzakelijk

Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11 Photo 12 Photo 13

2.8 - Zijn er bomen of klimop planten aanwezig die problemen aan de 
structuur van het gebouw kunnen stellen? Geen specifieke problemen

2.9 - Zijn er beschermde /opmerkelijke bomen of hagen op het terrein 
aanwezig? Ja

woning in 'woonparkgebied', tuin loopt door in achtergelegen bos.
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Photo 14 Photo 15 Photo 16

BIJGEBOUWEN 50%

2.10 - Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot het terras? Klein probleem

behalve bemossing en onkruid hier en daar lichte verzakkingen

Photo 17 Photo 18 Photo 19

2.11 - Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot de veranda? Niet van toepassing

2.12 - Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot het berghok? Geen specifieke problemen

2.13 - Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot de buitengelegen 
garage(s)? Niet van toepassing

2.14 - Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot de carport? Niet van toepassing

2.15 - Zijn er eventuele vaststellingen met betrekking tot het zwembad? Groot probleem

Zwembad is duidelijk lang nie meer onderhouden, de liner is op meerdere plaatsen gescheurd en verzakt aan de 
zijkanten. Renovatie van het zwembad (minimaal nieuwe liner, nieuwe pompinstallatie) indicatief geraamd: vanaf 
8000€.

Photo 20 Photo 21
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3. PATHOLOGIE VAN HET GEBOUW 75%

 

3.1 - Is er een vermoeden van asbest in het gebouw? Vermoedelijk probleem, extra controles 
vereist

Kunstleien van de dakbedekking bevatten waarschijnlijk abest. Sowieso advies vernieuwing dak, zie verder.

Photo 22 Photo 23 Photo 24

3.2 - Zijn er in het gebouw aanwijzingen van huiszwam? Vermoedelijk probleem, extra controles 
vereist

Dakoverkragingen vertonen rot. Bij vervanging van het dak dient nauwlettend toegezien of dit probleem zich tot in het 
dakvlak heeft kunnen verspreiden.

3.3 - Is er een vermoeden van loden leidingen? Onmogelijke verificatie

Leidingen zijn niet overal zichtbaar, gedeelte van de woning is onderkelderd door een kruipkelder, deze werd tijdens de 
audit niet van binnen bezocht.

Photo 25

3.4 - Is er sprake van algemene vochtigheid in het gebouw? Geen specifieke problemen

Geen algemene vochtigheid vastgesteld, wel vocht op enkele plaatsen.

3.5 - Is er een grote luchtvochtigheid in het gebouw? Geen specifieke problemen
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4. BUITENKANT VAN HET GEBOUW 44.44%

 

Overzichten

Photo 26 Photo 27 Photo 28 Photo 29 Photo 30 Photo 31

MUREN & BEKLEDING 66.67%

4.1 - Zijn er in de structuur van het gebouw aanwijzingen van scheefstand, 
buiging of abnormale kromming? Geen specifieke problemen

4.2 - Zijn er barsten of gaten in de muren? Groot probleem

Mogelijke verzakking van een draagbalk boven slaapkamerraam op zijgevel. Stabiliteit dient gecheckt, mogelijks 
vervanging nodig van draagbalk in kwestie, mogelijks ook de oplegsloffen, dat alles best vooraleer vervanging ramen. 
Indicatieve raming met herstel in de context: vanaf 6000€.

Photo 32 Photo 33 Photo 34 Photo 35

4.3 - Verkeren de gevel- en wandbekleding in goede staat? Geen specifieke problemen

Schilderwerk gevel nog redelijk OK.

DAK 33.33%

4.4 - Toont het dak tekenen van een abnormale knik of zwakte? Geen specifieke problemen

4.5 - Verkeert de dakbedekking in goede staat? Groot probleem

Asbestleien worden beter vervangen, zie 4.6

4.6 - Verkeren de dakpannen, het daklood, de toplaag van het dak en de 
schoorstenen in goede staat? Groot probleem

Gezien de asbestleien, doch ook de onvoldoende isolatie van de woning is het advies om een de leien te verwijderen, een 
nieuw onderdak, een nieuwe isolatie, en een nieuwe bedekking te plaatsen, bijvoorbeeld een platte keramische dakpan 
met sluiting. Indicatieve raming zonder dakranden en regenwaterafvoeren: vanaf 35000 €

Photo 36 Photo 37

9



AFVOERSYSTEEM VAN REGENWATER 0%

4.7 - Verkeren de regengoten en regenpijpen in goede staat? Groot probleem

Gezien de verouderde staat van de regenwaterafvoer, en gezien het dak en de kroonlijsten best worden vervangen: 
indicatieve raming voor nieuwe dakwaterafvoer, goten en afvoerbuizen + vervanging van alle kroonlijsten in gebeitste 
watervaste beplanking: vanaf 15000€

4.8 - Is de waterafvoer op adequate wijze aangelegd en op voldoende 
afstand gelegen van het gebouw? niet gecontroleerd

Kennis van het rioleringsstelsel niet beschikbaar op tijdstip van de audit. Volgens immokantoor blijkt geen 
rioleringsaansluiting te bestaan op het perceel. Dit dient onderzocht: kan worden aangesloten of dient mogelijks een 
infiltratiesysteem + voor het vuil water een miniwaterzuiveringsstation aangewend?

4.9 - Is er een opvangsysteem voor regenwater? niet gecontroleerd

Idem bemerking 4.8.

RAAMWERK & BUITENDEUREN 50%

4.10 - Verkeren het raamwerk, het houtwerk en buitenbeglazing in goede 
staat? Groot probleem

Met het oog op een verbeterde actuele isolatie van de woning is vervanging van het buitenschrijnwerk een goed advies. 
Indicatieve raming (geen exacte maten gekend): vanaf 39000€

4.11 - Zijn de buitendeuren beveiligd en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

want meegerekend in de raming totale vervanging van het buitenschrijnwerk
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5. WOONGEDEELTEN 90.91%

 

ALGEMENE ASPECTEN 62.5%

5.1 - Zijn er in het woongedeelte aanwijzingen van scheefstand of kromming 
van de vloeren, wanden of plafonds? Zijn er aanwijzingen dat zij niet 
loodrecht liggen?

Geen specifieke problemen

5.2 - Zijn er in het gebouw aanwijzingen van barsten of zwaktes in de muren 
of plafonds van structurele aard? Groot probleem

zie 4.2. + er wordt een barst waargenomen in de eetplaats, niet waarneembaar op de foto's, evenwel zonder repercussie 
die elders waarneembaar lijkt (kelder, verdiep, gevels of dak). Bij nodige controle van stabiliteit ivm verzakte draagbalk 
boven raam zijgevel slaapkamer ouders dient ook hier het advies gevraagd door een ingenieur stabiliteit.

5.3 - Verkeren de woongedeelten in voldoende hygiënische toestand? Geen specifieke problemen

5.4 - Zijn er rookmelders aanwezig in de vereiste ruimtes? Klein probleem

rookmelders niet aanwezig, wel aangeraden, zelfs verplicht ingeval renovatie met omgevingsaanvraag. Indicatieve 
raming voor aanbreng van rookmelders, basispakket: 250€

LIVING / EETKAMER 100%

Overzichten

Photo 38 Photo 39 Photo 40 Photo 41 Photo 42

5.5 - Zijn er op de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele- 
of vochtgebreken? Geen specifieke problemen

Evenwel: zie bemerking bij 5.2 ivm eetplaats

5.6 - Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

Evenwel: schrijnwerk en beglazing zijn naar actueel gewenste isolatie toe zeker verouderd, advies voor vervanging, zie 
hoger.

5.7 - Functioneert de aanwezige apparatuur en verkeert ze in goede staat? Geen specifieke problemen

KEUKEN 100%

Overzichten

Photo 43 Photo 44 Photo 45 Photo 46

11



5.8 - Zijn er op de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of 
vochtgebreken? Geen specifieke problemen

5.9 - Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

Evenwel: zie bemerking in 5.6.

5.10 - Functioneren de inbouwtoestellen (oven, fornuis, koelkast, ...) en 
verkeren ze in goede staat? niet gecontroleerd

Meeste toestellen verwijderd, water afgesloten, keuken dateert van tijdperk bouw woning, meer aan vervanging toe.

5.11 - Is er een afzuigkap aanwezig en functioneert het? Geen specifieke problemen

5.12 - Hebben de afvoerleidingen last van gebreken, vocht of roest? niet gecontroleerd

zie 5.10

5.13 - Is het keukenmeubilair correct geïnstalleerd en in goede algemene 
staat? Geen specifieke problemen

Evenwel: zie 5.10, verouderde keuken.

SLAAPKAMERS & DRESSING 100%

Overzichten

Photo 47 Photo 48 Photo 49 Photo 50 Photo 51 Photo 52

Photo 53 Photo 54

5.14 - Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of 
vochtgebreken? Geen specifieke problemen

5.15 - Functioneren de ramen en deuren en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

Evenwel: zie bemerking 5.6. aangeraden vervanging sowieso. Raming zie hoger. Minstens ramen onder draagbalk 
zijgevel zijde slaapkamer ouders dienen zéker vervangen: door de verzakking erboven knellen ramen in kwestie.

5.16 - Functioneert de aanwezige uitrusting en verkeert het in goede staat? Geen specifieke problemen

SANITAIR / WC 100%

5.17 - Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of 
vochtgebreken? Geen specifieke problemen

5.18 - Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat? Niet van toepassing

5.19 - Is er sprake van voldoende ventilatie (natuurlijke of mechanische 
afzuiging)? niet gecontroleerd
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Evenwel: algemene vernieuwing van ventilatie en verwarming voor de woning aangeraden, zie verder.

5.20 - Hebben de afvoerleidingen en de sanitaire voorzieningen last van 
gebreken, vocht of roest? Geen specifieke problemen

5.21 - Werden de sanitaire voorzieningen correct bevestigd en verkeren zij in 
een goede algemene staat? Geen specifieke problemen

BADKAMER / DOUCHE 90%

Overzichten

Photo 55 Photo 56 Photo 57 Photo 58 Photo 59 Photo 60

Photo 61 Photo 62 Photo 63

5.22 - Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of 
vochtgebreken? Klein probleem

Oud vochtprobleem in opstand onder raam achtergevel in berging met boiler naast grootste badkamer. Spoor van een 
vochtplek, doch plek meet momenteel 'droog'. herstelling pleisterwerk en schilderwerk nodig: raming +/- 1000€.

5.23 - Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

Evenwel: zie bemerking 5.6, advies algemene vervanging van het buitenschrijnwerk.

5.24 - Is er sprake van voldoende ventilatie (natuurlijke of mechanische 
ventilatie)? Geen specifieke problemen

Evenwel: algemene vernieuwing van ventilatie en verwarming voor de woning aangeraden, zie verder.

5.25 - Hebben de afvoerleidingen en de sanitaire voorzieningen last van 
gebreken, vocht of roest? Geen specifieke problemen

5.26 - Werden de sanitaire voorzieningen correct bevestigd en verkeren zij in 
een goede algemene staat? Geen specifieke problemen
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6. SECUNDAIRE EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN 90%

 

HALLEN & TRAPPEN 100%

6.1 - Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of 
vochtgebreken? Geen specifieke problemen

Photo 64 Photo 65 Photo 66 Photo 67

6.2 - Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

Evenwel: zie hoger advies algemene vervanging buitenschrijnwerk.

6.3 - Zijn de treden en trapleuning veilig en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

ZOLDER & KRUIPRUIMTE 100%

6.4 - Heeft het dakgebinte aanwijzingen van zichtbare zwaktes, een knik of 
schimmel? Geen specifieke problemen

Photo 68 Photo 69 Photo 70 Photo 71 Photo 72 Photo 73

Photo 74

6.5 - Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of 
vochtgebreken? Geen specifieke problemen

Evenwel: vloer kruipkelder lijkt te bestaan uit zand, dus sowieso vochtig klimaat.

6.6 - Functioneren de eventuele ramen en deuren en verkeren zij in goede 
staat? Niet van toepassing

KELDER 75%

Heeft het huis een kelder? Ja

6.7 - Heeft de kelder aanwijzingen van abnormale vochtigheidsproblemen of 
schimmel? klein probleem
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In de achterhoek van de binnengarage, doorlopend in kelderdeel, wordt vocht gemeten in de onderhoek van de 
buitenwand, doch op veel andere plaatsen niet. Te controleren: kan deze hoek van een waterdichte binnenbekleding 
worden voorzien met voldoende overlap op droge zones ernaast, mogelijks met injectie rondom? Indicatieve raming, te 
specifiëen na verder onderzoek: 750€ (?)

6.8 - Is er voldoende ventilatie in de kelder? niet gecontroleerd

Vermoedelijk verluchting deels via kruipkelder: deurtje ernaar is een rooster. Kruipkelder niet bezocht tijdens audit.

6.9 - Hebben de keermuren of dragende muren aanwijzingen van zichtbare 
barsten of zwakke plekken? Geen specifieke problemen

BINNENGARAGE 83.33%

Heeft het huis een binnengarage? Ja

Photo 75 Photo 76

6.10 - Hebben de vloeren, muren of plafonds aanwijzingen van structurele of 
vochtgebreken? Klein probleem

zie 6.7

6.11 - Functioneren de ramen en deuren, en verkeren zij in goede staat? Geen specifieke problemen

Evenwel: garagepoort is functioneel doch sterk verouderd, bij vernieuwing overig buitenschrijnwerk zal een nieuwe poort 
wenselijk zijn. Provisoire raming: vanaf 3000€

Photo 77

6.12 - Zijn er andere bijzonderheden vastgesteld in de neven lokalen en 
technische lokalen? Geen specifieke problemen

15



7. TECHNISCHE INSTALLATIES 25%

 

Opmerking: de prestaties van de technische uitrusting worden geëvalueerd in het kader van het EPC certificaat. 
De opmerkingen in dit rapport geven aanvullende informatie met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering, het 
uitgevoerde onderhoud en de functionaliteit van de uitrusting.

7.1 - Is er bewijs voorhanden van een regelmatig onderhoud van de 
technische uitrusting? Niet beschikbaar

7.2 - Functioneert het verwarmingssysteem en verkeert het in goede 
algemene staat? Groot probleem

Verwarmingssysteem is een sterk verouderd systeem: met mazout wordt lucht opgewarmd en doorheen kanalen naar 
alle ruimten geblazen. Mazout als brandstof wordt niet geadviseerd te worden behouden, voor een actuelere, 
ecologischer wijze van verwarming wordt bvb. een warmtepomp geadviseerd, mogelijks gecombineerd met 
photovoltaïsch zonnepanelen. Provisoire raming voor combinatie van beide: vanaf 12000€ hierbij nog niet inbegrepen: 
radiatoren of vloerverwarming, tenzij behoud van de luchtkanalen een optie kan zijn (te bezien met intallateur), doch dan 
blijft de verwarming op basis van verplaatste lucht (convectie) in plaats van straling, en dat is een gevoelsmatige keuze 
die moet gemaakt. Plaatsverlies door radiatoren anderzijds, en verlaging plafondhoogtes en aanpassingen van 
binnendeuren (bij keuze vloerverwarming) zijn ook overwegingen die aan bod dienen te komen.

7.3 - Functioneert het warmwatersysteem en verkeert het in goede algemene 
staat? niet gecontroleerd

Water momenteel afgesloten.

7.4 - Tonen de waterleiding of de waterteller tekenen van bijzondere 
gebreken? Geen specifieke problemen

7.5 - Is er riolering aanwezig en functioneert het? niet gecontroleerd

Als ook vermeld voor regenwaterafvoer: geen documenten ter beschikking omtrent bestaande riolering. Immokantoor 
vermeldt vermoeden van afwezigheid van rioleringsaansluiting. Dat zou willen zeggen dat momenteel wordt afgevoerd 
via een zink- of beerput. Te bezien wat de mogelijkheden dan zijn voor een aansluiting op (intussen wel aanwezige?) 
riolering in de straat, zoniet toepassing van een minizuiveringsstation en infiltratie van de overloop? Indicatieve prijs 
voor een minizuiveringsstation (IBA): vanaf 7500€.

7.6 - Verkeert het gehele elektrische systeem (meter, zekeringkast en 
uitrusting) in een goede algemene staat en functioneert het? (Buiten 
opmerkingen van een erkende controle)

niet gecontroleerd

Geen documenten of attesten ter beschikking bij opmaak audit. Systeem best te laten dubbelchecken door een 
installateur.

7.7 - Functioneren de aanvullende technische uitrusting (zonnepanelen, 
windturbines, liftpompen,…) en verkeren zij in goede staat? Niet van toepassing
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8. ENERGETISCHE AUDIT

 

8.0 - Werd een energetische audit van het gebouw gevraagd? Neen
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BIJZONDERE BEVINDINGEN

 

Algemeen advies op het gebied van energieprestaties van gebouwen

Buiten de hier reeds gedane suggesties voor vervanging dak en isolatie + vervanging van het buitenschrijnwerk, is de 
toevoeging van isolatie bij de buitenmuren ook een ernstige overweging waard om het energieverbruik van de woning zo 
laag als mogelijk te houden. Ten tijde van het vermoedelijke bouwjaar (1974?) werd nog lang niet de huidige aandacht 
aan isolatie geschonken. In een veelal lege spouw, kan spouwvulling met isolatie onderzocht, doch de bekomen 
verhoging van de isolatiewaarde is ook dan niet toereikend naar wenselijke norm van vandaag, waartoe bijkomende 
buitenisolatie + een bekleding sowieso de nog betere optie zullen blijken. Prijzen hangen af van de keuze van bekleding, 
gaande van crepi tot leien, baksteenstrips, bekleding met panelen, cassetten, natuursteen etc. Een uitmeting en 
prijsvraag zijn de meest efficiënte aanpak voor het bekomen van een budget.

Algemene opmerkingen en adviezen van de inspecteur

Het ontwerp van de woning is principieel waardevol naar indeling van de ruimtes, lichten en zichten naar omliggende 
tuin. Om de woning technisch en energetisch te upgraden zijn ingrijpende werken nodig. Vraag is of op dat moment een 
nog grotere modernisering niet gepaard kan gaan met de beoogde verbetering van isolatiewaarden: meermaals worden 
dit soort woningen ontdaan van de kap, wordt het verdiep rechtgetrokken en wordt de woning voorzien van een plat dak. 
Indien dit stedenbouwkundig gezien mogelijk is, dan is dit een manier om het dakvlak te verkleinen, wat meteen ook 
ecologischer is. ook het ruimtegebruik van de woning zal erdoor vergroten.
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