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Wonen-
Vlaanderen

nieuw technisch verslag

Feedback Technische 
verslagen 

Roeselare

 We beginnen stipt om 09u00.

 Zorg dat je tijdig aangemeld bent en kijk na of technisch alles werkt: 
internetverbinding, microfoon en camera.

 Tijdens de toelichting staan je camera en microfoon uit. Dat voorkomt 
storende echo en achtergrondgeluiden.

 Gebruik de chatfunctie indien er een probleem zou zijn.

het Nieuw Technisch verslag
praktische afspraken

Technischverslag.2021@vlaanderen.be

VRAGEN?
 Indien je vragen hebt kan je je hand opsteken.

 Vragen zijn uiteraard ook later welkom en kunnen ook gemaild worden 
naar:

De sessie wordt opgenomen
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Wonen-
Vlaanderen

nieuw technisch verslag

Feedback Technische 
verslagen

deel 1:

het Nieuw Technisch Verslag
Ange Angillisstraat 27, 8800 Roeselare

3

4



21-1-2022

3

het Nieuw Technisch Verslag
Ange Angillisstraat 27, 8800 Roeselare

72,73 % van de deelnemers TV ingestuurd

Correct %

11 12 21 22 31 32 41 51 61 71 81 82 83 101 102 103 111 112 113 121 131 132 141 151 152
3 3 1 2 1 1 1 1 2 1
3 3 1 2 1 1 1 1 2 1

2 1 2 1 1 1 2 2
3 3 1 1 1 1 1 2 2

1 2 3 1 2 2 1 2 2 2
3 3 1 2 2 1 2
2 3 2 2 1 1 1 2 2

3 3 1 2 1 1 1 2 1
3 1 1 2 1

4 7 6 6 3 2 6 2 7 2
50 88 75 75 38 25 75 25 88 25

Wonen Vlaanderen

het Nieuw Technisch Verslag
Ange Angillisstraat 27, 8800 Roeselare

Correct %

153 161 162 171 181 182 183 184 185 186 191 192 193 194 195 201 211 212 221 222 223 224 225 226 227 231 232
1 2 2 3 2

2 2 3
1 2 1 1 2 2 2 3
1 1 2 1 3

2 2 3
1 2 2 3
1 1 1 2 2

1 1 1 2 3 3
1 1 2 3 3

3 3 8 7 0
38 38 100 88 0

Wonen Vlaanderen
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het Nieuw Technisch Verslag
Ange Angillisstraat 27, 8800 Roeselare

Correct %

233 234 235 236 241 251 252 261 262 cat I cat II cat III aantal lokalen oppervlakte bezettingsnorm
2 7 6 3
2 6 6 3 5 47,74 3

2 2 1 9 12 1 4 (170)96-104 5
2 2 8 6 3 4 40-50 3
2 3 9 2 41,46
2 3 6 3 5 46,44 3
2 6 8 1 51,75 3

2 8 5 4 4 40-50 3
1 2 2 8 4 3 4 40-50 3

8
100

Wonen Vlaanderen

51 - elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II

 De elektrische installatie is niet uitgerust met 
een differentieelschakelaar.  Er bestaat een 
risico op elektrocutie.  Een algemene 
differentieelschakelaar van maximum 300mA 
moeten worden voorzien aan het begin van de 
installatie.. 

Cat. III

 - De elektrische installatie is niet uitgerust met 
een aardingsvoorziening.  Er bestaat een risico 
op elektrocutie.  Een aardingsvoorziening moet 
worden voorzien. 

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X
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51 - elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

 -De dampkap (toestel klasse I) in de keuken 
wordt aangesloten op een niet geaard 
stopcontact. Het is verboden toestellen klasse I 
aan te sluiten op een stopcontact zonder 
aardpen (toestellen klasse I : koelkast, 
microgolf, wasmachine, strijkijzer, …). Er is een 
risico op elektrocutie.

 In de kelder hangt loshangende bedrading met 
blote geleiders onder spanning. Er is een risico 
op elektrocutie. De geleiders moeten worden 
afgeschermd.

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X

het NTV
Deel B: Gebouw

Cat III

 Op de gasleiding in de woonkamer is geen 
verbruikstoestel aangesloten.  De afsluitkraan is niet 
voorzien van een metalen schroefdop. Een niet-
gebruikte gasleiding of wachtleiding moet voorzien 
worden van een metalen schroefdop of stop 
geschikt voor gasleidingen. 

 - Op de RHT-flexibel in de keuken is geen 
verbruikstoestel aangesloten.  De afsluitkraan is niet 
voorzien van een metalen schroefdop. Een niet-
gebruikte gasleiding of wachtleiding moet voorzien 
worden van een metalen schroefdop of stop 
geschikt voor gasleidingen. 

61 - Gas

6 GAS- OF STOOKOLIE-INSTALLATIE

61 indicatie van een risico  op ontplo ffing/brand x

9
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het NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II

 De hoofdgaskraan bevindt zich in de kelder. 
Deze is niet toegankelijk omwille van het water 
in de kelder. In geval van nood dienen de 
bewoners steeds de mogelijkheid te hebben 
om  de hoofdkraan vlot en veilig kunnen 
bereiken en indien nodig te kunnen 
dichtdraaien.

61 - Gas

6 GAS- OF STOOKOLIE-INSTALLATIE

61 indicatie van een risico  op ontplo ffing/brand x

het NTV
Deel B: Gebouw

 De hoofdwaterkraan is niet toegankelijk voor 
de bewoners omwille van het water in de 
kelder. De hoofdwaterkraan moet altijd door 
elke gebruiker bereikbaar zijn. In geval van 
nood dienen de bewoners steeds de 
mogelijkheid te hebben om  de 
hoofdwaterkraan vlot en veilig kunnen 
bereiken en indien nodig te kunnen 
dichtdraaien.

71 - watertoevoer

71 watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners X
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het NTV
Deel B: Gebouw

 De woning is niet uitgerust met minimaal één 
rookmelder per verdieping.

82 - rookmelders

82 het gebouw voldoet niet aan de rookmeldersverplichting X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden aan de voorzijde van het 
plafond in de slaapkamer op de eerste 
verdieping.

101 – insijpelend vocht plafond

101 insijpelend vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig X
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het NTV
Deel C: Woning

 de afwerking van de plafonds in de 
berging op het gelijkvloers en in het 
toilet is beschadigd door 
scheurvorming 

103 – afwerking plafond

AFWERKING van de bovenste plafonds

103 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X  

Quoteren onder item 161

het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden in de onderste zone van 
de achtergevel en de zijgevel rechts in 
de badkamer.

111 – opstijgend / doorslaand vocht

VOCHTSCHADE

111 opstijgend vocht / doorslaand vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig X

112 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is beschadiging aan de raamtablet in 
de woonkamer.

113 – afwerking buitenmuren

AFWERKING  van de buitenmuren

113 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is een beperkte verzakking van de 
tegelvloer vastgesteld ter hoogte van 
het toilet

132 – afwerking dekvloer

DEKVLOER

132 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt x
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het NTV
Deel C: Woning

 De kelder van de woning staat volledig 
onder water en is niet toegankelijk.

141 – kelder

141 vochtige keldermuren-vloer  / onder water / huis- of kelderzwam aanwezig X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden in de onderste zone van 
de binnenmuur tussen de woonkamer 
en de slaapkamer. 

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden in de onderste zone van 
de binnenmuur tussen de badkamer en 
de keuken.

151 – opstijgend vocht binnenmuren

151 opstijgend vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig X
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het NTV
Deel C: Woning

 Aan het plafond in de berging is er op 
meerdere plaatsen beperkte 
scheurvorming vastgesteld.

 Aan het plafond in de woonkamer ter 
hoogte van de schouw is er beperkte 
scheurvorming vastgesteld.

161 – beschadiging plafond (tussenvloer)

161 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is geen warm water aan de lavabo. 
Cat I.

181 – Lavabo

181 lavabo met aanvoer van warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) met gebreken X

Kan enkel gequoteerd worden indien quotatie cat 3 bij item 182

21
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het NTV
Deel C: Woning

 de badkamer is niet verwarmbaar (cat I)

184 – badkamer niet verwarmbaar/vorstvrij

Hoeft enkel vorstvrij te zijn

184 badkamerfunctie niet verwarmbaar / niet vorstvrij

het NTV
Deel C: Woning

 Er ontbreek een binnendeur tussen het 
wc en de keuken.

186 – toilet niet afgescheiden van woon/keuken

186 Het toilet is niet afgescheiden van woon/keukenfunctie. X

23
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het NTV
Deel C: Woning

 In de keukenfunctie zijn 2 vrije geaarde 
stopcontacten vereist. Deze moeten op 
een bruikbare plaats ter hoogte van het 
aanrecht aanwezig zijn. Stopcontacten 
permanent in gebruik (bv frigo, 
dampkap) worden hiervoor buiten 
beschouwing gelaten.

193 – geen  2 geaarde stopcontacten

193 geen 2 geaarde stopcontacten in de keukenfunctie naast deze in gebruik voor de vaste toestellen X

(zoals koelkast, oven, microgolfoven, dampkap, boiler...)

het NTV
Deel C: Woning

 De zekeringenkast is niet voorzien van 
een verliesstroomschakelaar zodat de 
elektrische toestellen van het categorie I 
niet op een veilige manier kunnen 
aangesloten worden. 

 Geen meerdere zekeringen voorzien.

 Geen aardingsonderbreker voorzien.

 De beschermkap op de zekeringkast 
moet teruggeplaatst worden daar de 
elektrische bedrading onder spanning 
aanraakbaar zijn.

195 – elektriciteit
195 indicatie van een risico op elektrocutie X

Bij ééngezinswoning(en) worden gebreken aan 
elektriciteit genoteerd onder item 51

MW1
MW2

25
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het NTV
Deel C: Woning

 De leefkamer is niet uitgerust met een 
vaste verwarmingsinstallatie. Een vaste 
installatie met voldoende vermogen om 
de omgevingstemperatuur gevoelig te 
verhogen is vereist.

201 – verwarming

201 er is geen vast verwarmingsapparaat in een leefkamer X

het NTV
Deel C: Woning

 Op datum van het onderzoek is geen 
verwarmingstoestel op het rookkanaal 
in de woonkamer aangesloten. Gezien 
het aansluiten van een kachel de enige 
verwarmingsmogelijkheid is in de 
woonkamer, dient er een niet 
afsluitbare verluchtingsrooster van 
minimum 150 cm² vrije doorgang, 
rechtstreeks in verbinding met de 
buitenlucht te voorzien en dit in functie 
van het toestel en het lokaal waar deze 
staat opgesteld.

227 – risico op CO
227 indicatie van een risico op CO-vergiftiging X
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het NTV
Deel C: Woning

251 – ontbrekende dakisolatie

251 de woning bezit  niet de vereiste dakisolatie / de aanwezigheid ervan kan niet aangetoond worden X

daken kleiner dan 16m² / daken groter dan 16 m²

 Er is geen EPC beschikbaar en ter plaatse 
kunnen vaststellen dat de daken van het 
pand niet geïsoleerd zijn. Aan de hand van 
een EPC  (minimale R-waarde 0.75 m²K/W) 
of aan de hand van facturen en foto’s (voor 
de volledige dakoppervlakte) kan worden 
aangetoond dat het dak van het pand 
geïsoleerd  is . Indien via de energiescore 
op het EPC van de betrokken woning kan 
aangetoond worden dat de woning 
voldoende geïsoleerd is zonder de 
minimaal vereiste dakisolatie volstaat dit 
ook (score lager dan 550kWh/m²).

het NTV
Deel C: Woning

 -Er is beperkte verkleuring van de 
afwerking rond het raam in de slaapkamer 
op de eerste verdieping vastgesteld. Er zijn 
geen verhoogde vochtwaarden gemeten.

 Er is geen warm water aan de lavabo.

Opmerkingen
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het NTV
Deel C: Woning

Bezetting

• Oppervlakte: Totaal: 64,33m²

• Lokalen: 4

• 5 personen

het Nieuw Technisch Verslag
Jozef Delbaerestraat 38, 8800 Roeselare
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het Nieuw Technisch Verslag
Jozef Delbaerestraat 38, 8800 Roeselare

77,27 % van de deelnemers TV ingestuurd

Correct %

11 12 21 22 31 32 41 51 61 71 81 82 83 101 102 103 111 112 113 121 131 132 141 151 152
3 3 2 1 1
2 1 1 2 1
3 3 2 1 1 1 1 1
3 1 2 1

Christophe 3 3 2 1 1
2

3 1
3 3 2 1 1
3 1 1
3 1

3 2 1
3 1

3 3 2 1 1 2

3 3 2
1 1

2 2 2 1 1
3 1

3 3 2 1 1 1 1
10 9 8 8 1
59 53 47 47 5,9

Wonen Vlaanderen

het Nieuw Technisch Verslag
Jozef Delbaerestraat 38, 8800 Roeselare

Correct %

153 161 162 171 181 182 183 184 185 186 191 192 193 194 195 201 211 212 221 222 223 224 225 226 227 231
1 1 1 3

1 2 1 2 3 3
1 1 2 3 2 1 1(slp) 3
1 1 1 2 1 2 3 1(slp) 2
1 1 2 3
1 1 1 3

1 3 3
1 1 1 1 1 1 2 1 3 2

1 1 2 2 3
2 3

1 1 2 3
1 1 2 3 3
1 2 2 1 1 3

1 1 2 3
1 1 3 1(slp) 1

1 2 2 3
1 1

2 2
10 4 2 12
59 24 12 71

Wonen Vlaanderen
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het Nieuw Technisch Verslag
Jozef Delbaerestraat 38, 8800 Roeselare

Correct %

233 234 235 236 241 251 252 261 262 cat I cat II cat III aantal lokalen oppervlakte bezettingsnorm
2 1 6 2 3 3 40,08 3
2 2 5 8 1 3 54 3
2 1 10 5 5 50-60 4
2 1 8 6 2 5 60,25 4
2 1 5 3 3
2 1 2 6 3 2 3

2 1 2 3 2 3 4 45,6 3
2 1 2 10 6 4 5 60/70 5
2 1 2 5 4 2 5 50-60 4

1 2 1 2 3 3 2 4 45,58 3

2 1 4 3 2 4 45,58 3
2 1 2 4 3 3
2 1 6 5 3 4 48 3

1 3 2 3 4 40-50 3
2 1 6 2 1 6 52,7 5
2 1 2 4 7 1 4 45,6 3
2 1 2 4 45,2 3

2 1 2 5 5 2 4 40-50 3
16 16
94 94

Wonen Vlaanderen

51 - Elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw
Cat III
 Er zijn smeltsporen aangetroffen aan 

het opbouw stopcontact ter hoogte van 
de elektrische boiler in de keuken. Er 
bestaat een risico op elektrocutie en 
brand.

Cat. II
 De lichtschakelaar in de hal bevindt zich 

binnen de beschermzone van de bad-
of doucherand. De lichtschakelaar moet 
op minimum 60cm van de bad- of 
doucherand geplaatst worden , of op 
minimum 1m indien geen bijkomende 
differentieelschakelaar van 30 mA is 
geplaatst.

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X
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36



21-1-2022

19

51 - Elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

 - Het stopcontact in de badkamer is 
voorzien van een aardpen maar is niet 
aangesloten op een aardgeleider (dit 
geeft een vals gevoel van veiligheid). 
Aftakking aan niet geaard stopcontact 
in aanpalende slaapkamer.

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X

het NTV
Deel B: Gebouw

 Op de gasleiding in de keuken  is 
geen verbruikstoestel aangesloten.  
De afsluitkraan is niet voorzien van 
een metalen schroefdop. Een niet-
gebruikte gasleiding of wachtleiding 
moet voorzien worden van een 
metalen schroefdop of stop geschikt 
voor gasleidingen..

61 - Gas

6 GAS- OF STOOKOLIE-INSTALLATIE

61 indicatie van een risico  op ontplo ffing/brand x

37
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het NTV
Deel B: Gebouw

 De woning is niet uitgerust met minimaal één 
rookmelder per verdieping.

82 - rookmelder

82 het gebouw voldoet niet aan de rookmeldersverplichting X

het NTV
Deel B: Gebouw

 Aan de achtergevel lekt de 
regenafvoerleiding.

 Aan de voorgevel lekt de dakgoot op 
meerdere plaatsen.

 Er is uitvallend voegwerk vastgesteld aan 
de schouw..

Opmerkingen

39
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is condenserend vocht met 
schimmelvorming vastgesteld aan het 
plafond in de badkamer en de traphal..

102 – condenserend vocht  plafond

102 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is disfunctie van het sluitwerk aan 
het raam in het wc en in de keuken. De 
ramen kunnen niet op een degelijke 
wijze geopend en gesloten worden.

121 – ramen en deuren

121 ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) niet algemeen / algemeen X

41

42



21-1-2022

22

het NTV
Deel C: Woning 162 – beschadiging tussenvloer(en)

 Er is beschadiging aan de plinten in de 
slaapkamer op de eerste verdieping..

162 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X

het NTV
Deel C: Woning 171 – trappen

 De keldertrap is op meerdere plaatsen 
aangetast door houtworm.

 De voet van de keldertrap is beperkt 
aangetast door houtrot

 De trapleuning van de keldertrap loopt 
niet door over de volledige looplijn van 
de trap.

 Aan de onderste treden van de trap 
naar de eerste verdieping ontbreekt er 
een handgreep of een stuk trapleuning.

171 trappen,overlopen,borstweringen'met gebruiksonveilige elementen (te steil/gebreken...) / trap naar een woonfunctie ontbreekt X
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is geen warm water aan de lavabo. 
Cat I.

181 – Lavabo

181 lavabo met aanvoer van warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) met gebreken X

Kan enkel gequoteerd worden indien quotatie cat 3 bij item 182

het NTV
Deel C: Woning

 er is onvoldoende ruimte om te koken

182 – gootsteen

182 gootsteen (met aanvoer van warm en koud drinkbaar water) met gebreken / niet aanwezig

45
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het NTV
Deel C: Woning

 (bovenliggende kabels elektriciteit, 
stopcontacten niet veilig) (cat II)

 Het stopcontact in de badkamer is 
voorzien van een aardpen maar is niet 
aangesloten op een aardgeleider (dit 
geeft een vals gevoel van veiligheid). 
Het stopcontact is afgetakt van een 
stopcontact zonder aarding vanuit slpk
1.

195 – elektriciteit

• In de eetkamer hangt een open lichtpunt 
zonder lamp. Er is een risico op 
elektrocutie.Het lichtpunt moet worden 
voorzien van een lamp. –

195 indicatie van een risico op elektrocutie X

Bij ééngezinswoning(en) worden gebreken aan 
elektriciteit genoteerd onder item 51

het NTV
Deel C: Woning

 in de aparte leefruimte is geen vast 
verwarmingsapparaat aanwezig

201 – verwarming
201 er is geen vast verwarmingsapparaat in een leefkamer X

47
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is geen rechtstreekse verluchting met 
de buitenomgeving mogelijk in de 
keuken. Het klapraam kan niet meer 
open en de buitendeur volstaat niet als 
verluchtingsmogelijkheid. Er is nog een 
rooster aanwezig dat uitmondt in een 
kanaal van de schouw maar deze is 
volledig verdicht.

224 – verluchting keuken
224 er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie keuken X

het NTV
Deel C: Woning

 In de woning is een gaskachel type B in 
de woonkamer geïnstalleerd. Er is geen 
onafsluitbare verluchtingsrooster 
aanwezig die permanent voldoende 
luchttoevoer verzekert. Er bestaat een 
verhoogd risico op CO-vergiftiging. Een 
niet-afsluitbaar verluchtingsrooster van 
minimum 150cm² vrije oppervlakte, 
rechtstreeks in verbinding met de 
buitenlucht, moet worden voorzien en 
dit i.f.v. het gastoestel en het lokaal waar 
deze staat opgesteld.

227 – risico op CO
227 indicatie van een risico op CO-vergiftiging X
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het NTV
Deel C: Woning

251 – ontbrekende dakisolatie

251 de woning bezit  niet de vereiste dakisolatie / de aanwezigheid ervan kan niet aangetoond worden X

daken kleiner dan 16m² / daken groter dan 16 m²

 Ter plaatse kunnen vaststellen dat het dak 
van de woning niet geïsoleerd is.

 Aan de hand van een EPC  (minimale R-
waarde 0.75 m²K/W) of aan de hand van 
facturen en foto’s (voor de volledige 
dakoppervlakte) kan worden aangetoond 
dat het dak van het pand geïsoleerd  is . 
Indien via de energiescore op het EPC van 
de betrokken woning kan aangetoond 
worden dat de woning voldoende 
geïsoleerd is zonder de minimaal vereiste 
dakisolatie volstaat dit ook (score lager dan 
450kWh/m²).

het NTV
Deel C: Woning

252 – dubbele beglazing

 Op het gelijkvloers zijn er meerdere ramen 
voorzien van enkele beglazing.

252 de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing*

*de vereiste dubbele beglazing is niet gehaald wanneer er geen dubbele beglazing (bestaande uit minimaal 2 glasplaten die op een bepaalde afstand 

van elkaar luchtdicht met elkaar verbonden zijn, zodat een isolerende ruimte tussen de glasplaten of spouw ontstaat) aanwezig is in de woonlokalen 

 en badkamer.

vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022 X
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het NTV
Deel C: Woning

• Er is geen rookmelder aanwezig op de 
gelijkvloerse verdieping en bijgevolg 
voldoet de woning niet aan de 
rookmeldersverplichting.

261 – rookmelder

Bij ééngezinswoning(en) wordt het ontbreken van een 
rookmelder genoteerd onder item 82

261 de woning voldoet niet aan de rookmeldersverplichting X

het NTV
Deel C: Woning

 De afvoer van het overdrukventiel aan de 
elektrische boiler in de keuken mondt uit 
in de gootsteen.

 Er is geen verluchtingsmogelijkheid in de 
keuken, hierdoor komt de netto 
vloeroppervlakte van de keuken niet in 
aanmerking voor de bezettingsnorm.

 In de slaapkamer vooraan zijn er 
verhoogde vochtwaarden gemeten in de 
onderste zone van de buitenmuren, er is 
echter geen zichtbare vochtschade..

 Er is geen warm water aan de lavabo.

Opmerkingen
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het NTV
Deel C: Woning

Bezetting

• Totaal: 45,48m²

• Lokalen: 4

• 3 personen

Echter:
Er is geen 
verluchting in de 
keuken (5,40m²), de 
keuken telt niet mee 
als woonlokaal.

• Lokalen: 3

• 3 personen

nieuw 
technisch 

verslag

koffiepauze!
Deel 2 zo dadelijk
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Wonen-
Vlaanderen

nieuw technisch verslag

Feedback Technische 
verslagen

deel 2:

het Nieuw Technisch Verslag
Mgr. De Haernestraat 74, 8800 Roeselare
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het Nieuw Technisch Verslag
Mgr. De Haernestraat 74, 8800 Roeselare

70,59 % van de deelnemers TV ingestuurd

Correct %

11 12 21 22 31 32 41 51 61 71 81 82 83 101 102 103 111 112 113 121 131 132 141 151 152
1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3

3 3 1 1 2 2 2 2 1
2 1 3 3 1 2 3 2 3 2

3 3 1 2 2 1 2 2
1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1

1 3 3 3 2 2

3 2 3 2 1 3
2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3

3 3 1 2 2 1 1 2 2

3 3 2 2 1 1 2

3 3 1 2 1 1 1 1 2 2
2 3 1 2 1 3
3 3 1 3 1 2 1 2 2 2

1 10 12 8 8 3 3 3 1 3 3 1 7 1 3
8 83 ## 67 67 25 25 25 8,3 25 25 8,3 58 8,3 25

Wonen Vlaanderen

het Nieuw Technisch Verslag
Mgr. De Haernestraat 74, 8800 Roeselare

Correct %

153 161 162 171 181 182 183 184 185 186 191 192 193 194 195 201 211 212 221 222 223 224 225 226 227 231 232
1 3 2 2 3 2

2 1 2 1 3 3
1 2 3 2
3 2 1 3

1 1 2 2 2 1
1 1 3 2 3

3 2 3 3
1 1 2 1 3 2

1 3 2 2 3

1 1 3 2 3 3

1 1 2 2 2 3 3
1 1 2 2 3

3 2 2 3 2 1
5 6 1 12 10 3

42 50 8,3 100 83 25

Wonen Vlaanderen
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het Nieuw Technisch Verslag
Mgr. De Haernestraat 74, 8800 Roeselare

Correct %

233 234 235 236 241 251 252 261 262 cat I cat II cat III lokalen oppervlakte bezetting
Wonen Vlaanderen 1 2 4 42 3

1 2 2 6 9 4 4 40-50 3
1 2 4 7 5 42,02

2 3 6 4 5 47 3
1 2 12 9 2 42,34

2 1 4 4 5 60,2 5

1 3 6 4 40-50 3
2 2 4 11 6

1 2 5 7 4

1 2 5 5 5 4 43,24 3

1 2 8 8 4 4 40-50 3
1 2 2 5 6 3 4 42,15 3
1 2 2 5 9 5
8 11
67 92

Wonen Vlaanderen

11 – stabiliteit dakhet NTV
Deel B: Gebouw

 De muurplaat aan de achtergevel is 
plaatselijk aangetast door houtrot.

11 aantasting en/of doorbuiging van de dragende dakelementen / buitendakse schouw onstabiel / … x
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12 – stabiliteit dakhet NTV
Deel B: Gebouw

 Zeer ernstige vochtschade in het volledige 
achterste deel van de woning zowel op zolder 
als in de badkamer en de bijkeuken als gevolg 
van insijpelend vocht.

12 vochtschade plafond gemeenschappelijke delen beperkt / ernstig / zeer ernstig

Vochtschade bij ééngezinswoningen quoteren onder deel C

51 - elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II
 De elektrische installatie is niet uitgerust met 

een differentieelschakelaar.  Er bestaat een 
risico op elektrocutie.  Een algemene 
differentieelschakelaar van maximum 300mA 
moeten worden voorzien aan het begin van 
de installatie.

 In de inkomhal, keuken, berging en 
slaapkamer eerste verdieping hangen 
loshangende bedrading met blote geleiders 
onder spanning ter hoogte van de 
lichtpunten aan het plafond. Er is een risico 
op elektrocutie. De geleiders moeten worden 
afgeschermd.

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X
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51 - elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II
 Het stopcontact in de berging is voorzien van 

een aardpen maar is niet aangesloten op een 
aardgeleider (dit geeft een vals gevoel van 
veiligheid). Elk stopcontact voorzien van een 
aardingspin moet aangesloten zijn op het 
aardingsnet. 

 Op de zolder hangen er meerdere elektrische 
kabels los en zijn deze aan elkaar verbonden 
door middel van een kroonsteen. Door 
eventuele manipulatie van deze draden 
kunnen de contactpunten loskomen is er een 
risico op kortsluiting en brand. Bedrading op 
een degelijke wijze bevestigen of verwijderen 
is vereist..

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X

51 - elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. III
 In de berging is een  onvakkundige aftakking 

van de elektrische installatie naar een 
bijgeplaatst stopcontact met bekabeling met 
onvoldoende sectie. Er bestaat een risico op 
overbelasting van het circuit, met mogelijk 
kortsluiting en/of brand tot gevolg.  De 
aftakking moet uitgevoerd worden met een 
aangepaste bekabeling of worden verwijderd.  

 De elektrische installatie is niet uitgerust met 
een aardingsvoorziening.  Er bestaat een 
risico op elektrocutie.  Een 
aardingsvoorziening moet worden voorzien. 

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X
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51 - elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. III
 Op de zolder hangt 

loshangende bedrading met 
blote geleiders onder 
spanning. Er is een risico op 
elektrocutie. De geleiders 
moeten worden 
afgeschermd.

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X

het NTV
Deel B: Gebouw

Cat II.
 De hoofdgaskraan bevindt zich in de 

kelder. Deze is niet toegankelijk omwille 
van het water in de kelder. In geval van 
nood dienen de bewoners steeds de 
mogelijkheid te hebben om  de 
hoofdkraan vlot en veilig kunnen 
bereiken en indien nodig te kunnen 
dichtdraaien.

61 - Gas

6 GAS- OF STOOKOLIE-INSTALLATIE

61 indicatie van een risico  op ontplo ffing/brand x
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het NTV
Deel B: Gebouw

Cat. III
 Op de gasleidingen in de woonkamer, 

slaapkamer en keuken is geen 
verbruikstoestel aangesloten.  De 
afsluitkranen zijn niet voorzien van een 
metalen schroefdop. Een niet-gebruikte 
gasleiding of wachtleiding moet 
voorzien worden van een metalen 
schroefdop of stop geschikt voor 
gasleidingen. 

61 - Gas

6 GAS- OF STOOKOLIE-INSTALLATIE

61 indicatie van een risico  op ontplo ffing/brand x

het NTV
Deel B: Gebouw

 De hoofdwaterkraan is niet toegankelijk voor de 
bewoners omwille van het water in de kelder. De 
hoofdwaterkraan moet altijd door elke gebruiker 
bereikbaar zijn. In geval van nood dienen de 
bewoners steeds de mogelijkheid te hebben om  de 
hoofdwaterkraan vlot en veilig kunnen bereiken en 
indien nodig te kunnen dichtdraaien.

71 - watertoevoer

71 watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners X
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het NTV
Deel B: Gebouw

 De woning is niet uitgerust met minimaal 
één rookmelder per verdieping.

82  - rookmelder

82 het gebouw voldoet niet aan de rookmeldersverplichting X

het NTV
Deel B: Gebouw

 Er is beperkte scheurvorming vastgesteld 
aan de achtergevel links, ter hoogte van 
de lekkende regenafvoer. Een verdere 
opvolging van de scheurvorming is 
aangewezen.

Opmerking
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden aan het plafond en in de  
bovenste zone van de muren in de wc 
en de berging. Op de zolder zijn er 
rechts achteraan sporen van 
waterinsijpeling vastgesteld.

101 – insijpelend vocht plafond

• Categorie 2

101 insijpelend vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is een zeer ernstige aantasting van 
condenserend vocht met 
schimmelvorming aan het plafond in de 
berging en de keuken.

 Aan het plafond in de slaapkamer op de 
eerste verdieping is er condenserend 
vocht met schimmelvorming 
vastgesteld.

 Blootstelling aan schimmels en in het 
bijzonder langdurige blootstelling aan 
schimmels vormen een ernstig risico 
voor de gezondheid..

102 – condenserend vocht plafond

102 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig X
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is beperkte scheurvorming van het 
pleisterwerk aan het plafond in de 
slaapkamer op de eerste verdieping.

103 – afwerking plafond

103 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X  

het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden in de onderste zone van 
de achtergevel en de zijgevel rechts in 
de berging.

111 – opstijgend /doorslaand vocht 
buitenmuren 

111 opstijgend vocht / doorslaand vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig X
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is condenserend vocht met 
schimmelvorming vastgesteld aan de 
achtergevel in de berging.

112 – condenserend vocht 
buitenmuren 

112 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is beperkte scheurvorming van het 
pleisterwerk aan de achtergevel in de 
berging..

113 – afwerking buitenmuren 

113 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X
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het NTV
Deel C: Woning

 De deuren in de berging en in het toilet 
zijn beschadigd door vocht met 
schimmelvorming.

121 – ramen en deuren

121 ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) niet algemeen / algemeen X

Quoteren onder condensatie 
binnenmuren

het NTV
Deel C: Woning

 De tegelvloer in de woonkamer en de 
slaapkamer zit op meerdere plaatsen 
opgestoken..

132 – beschadiging dekvloer

132 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X
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het NTV
Deel C: Woning

 -De kelder van de woning staat volledig 
onder water en is niet toegankelijk.

141 – kelder

141 vochtige keldermuren-vloer  / onder water / huis- of kelderzwam aanwezig X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden in de onderste zone van 
de binnenmuur tussen de slaapkamer 
en de keuken.

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden in de onderste zone van 
de binnenmuur tussen de wc en de 
berging.

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden in de onderste zone van 
de binnenmuur tussen de berging en 
de woonkamer

151 – opstijgend vocht 
binnenwanden

151 opstijgend vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig X
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is een zeer ernstige aantasting van 
condenserend vocht met 
schimmelvorming aan de binnenmuren 
en deuren in de berging en het wc

152 – afwerking binnenmuren

152 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig X

het NTV
Deel C: Woning

 Aan het pleisterwerk van het plafond in 
de badkamer is er beperkte 
scheurvorming vastgesteld..

161 – beschadiging tussenvloer 
(plafond)

161 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X
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het NTV
Deel C: Woning

 De trapboom van de keldertrap is 
gebroken, er is een ernstig valgevaar.

171 – trappen

171 trappen,overlopen,borstweringen'met gebruiksonveilige elementen (te steil/gebreken...) / trap naar een woonfunctie ontbreekt X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is geen warm water aan de lavabo. 
Cat I.

181 – Lavabo

181 lavabo met aanvoer van warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) met gebreken X

Kan enkel gequoteerd worden indien quotatie cat 3 bij item 182

85

86



21-1-2022

44

het NTV
Deel C: Woning

 De sifon is van lood

182 – gootsteen

182 gootsteen (met aanvoer van warm en koud drinkbaar water) met gebreken / niet aanwezig

Afvoer in lood, geen quotatie

het NTV
Deel C: Woning

 Voor de productie van het sanitair warm 
water in de badkamer is er een 
elektrische boiler van 10l voorzien. Voor 
een douche of ligbad is dit 
ontoereikend.

183 – bad / douche

183 lig-, zit- of stortbad (met aanvoer van warm en koud water) met gebreken / niet aanwezig X
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het NTV
Deel C: Woning

 in de keukenfunctie zijn 2 vrije geaarde 
stopcontacten vereist. Deze moeten op 
een bruikbare plaats ter hoogte van het 
aanrecht aanwezig zijn. Stopcontacten 
permanent in gebruik (bv frigo, 
dampkap) worden hiervoor buiten 
beschouwing gelaten..

193 – geen 2 geaarde stopcontacten

193 geen 2 geaarde stopcontacten in de keukenfunctie naast deze in gebruik voor de vaste toestellen X

(zoals koelkast, oven, microgolfoven, dampkap, boiler...)

het NTV
Deel C: Woning

- In de inkom hangt een open elektrische 
zekeringskast met aanraakbare geleiders 
onder spanning. Er is een risico op 
elektrocutie. De zekeringskast moet 
worden afgeschermd met een afdekkap. 
–

- In de inkom hangt aan het lichtpunt 
loshangende bedrading met blote 
geleiders onder spanning. Er is een 
risico op elektrocutie. De geleiders 
moeten worden afgeschermd. –

- ….

195 – elektriciteit
195 indicatie van een risico op elektrocutie X

Gebreken elektriciteit wordt bij 
ééngezinswoningen gequoteerd onder 
item 51
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het NTV
Deel C: Woning

 De leefkamer is niet uitgerust met een 
vaste verwarmingsinstallatie. Een vaste 
installatie met voldoende vermogen om 
de omgevingstemperatuur gevoelig te 
verhogen is vereist..

201 – verwarming

201 er is geen vast verwarmingsapparaat in een leefkamer X

het NTV
Deel C: Woning

 Op datum van het onderzoek is geen 
verwarmingstoestel op het rookkanaal 
in de woonkamer aangesloten. Gezien 
het aansluiten van een kachel de enige 
verwarmingsmogelijkheid is in de 
woonkamer, dient er een niet 
afsluitbare verluchtingsrooster van 
minimum 150 cm² vrije doorgang, 
rechtstreeks in verbinding met de 
buitenlucht te voorzien en dit in functie 
van het toestel en het lokaal waar deze 
staat opgesteld.

227 – risico op CO

227 indicatie van een risico op CO-vergiftiging X
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het NTV
Deel C: Woning

 De woning is niet voorzien van een 
deurbel.

236 – brievenbus / deurbel

236 de woning beschikt niet over een brievenbus en bel X

het NTV
Deel C: Woning

251 – ontbrekende dakisolatie

 Er is geen EPC beschikbaar en ter plaatse 
kunnen vaststellen dat de daken van het pand 
niet geïsoleerd zijn.

 Aan de hand van een EPC  (minimale R-
waarde 0.75 m²K/W) of aan de hand van 
facturen en foto’s (voor de volledige 
dakoppervlakte) kan worden aangetoond dat 
het dak van het pand geïsoleerd  is . Indien via 
de energiescore op het EPC van de betrokken 
woning kan aangetoond worden dat de 
woning voldoende geïsoleerd is zonder de 
minimaal vereiste dakisolatie volstaat dit ook 
(score lager dan 550kWh/m²).

251 de woning bezit  niet de vereiste dakisolatie / de aanwezigheid ervan kan niet aangetoond worden X

daken kleiner dan 16m² / daken groter dan 16 m²
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het NTV
Deel C: Woning

• Er is geen rookmelder aanwezig op de 
gelijkvloerse verdieping en bijgevolg 
voldoet de woning niet aan de 
rookmeldersverplichting.

261 – rookmelder

Bij ééngezinswoning(en) wordt het ontbreken van een 
rookmelder genoteerd onder item 82

261 de woning voldoet niet aan de rookmeldersverplichting X

het NTV
Deel C: Woning

 De regenafvoer aan de achtergevel lekt.
 Er is geen warm water aan de lavabo.
 De regenafvoer ter hoogte van de 

voorgevel lekt
 Er is beperkte beschadiging vastgesteld 

aan de traploper.

Opmerkingen
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het NTV
Deel C: Woning

Bezetting

• Oppervlakte: 33,17m²

• Lokalen: 4

• 3 personen

het Nieuw Technisch Verslag
Sparstraat 44, 8800 Roeselare
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het Nieuw Technisch Verslag
Sparstraat 44, 8800 Roeselare

84,71 % van de deelnemers TV ingestuurd

Correct %

11 12 21 22 31 32 41 51 61 71 81 82 83 101 102 103 111 112 113 121 131 132 141 151 152
3 2 2 1 1 3 1 2 1
2 2 1 2 1 1 2 1 1
3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1

2 1 2 1 1
3 2 2 1 2 2 1 1 1 1
3 2 1 1 2 1 1 1 1
3 2 1 1 1 1

1 2 1

3 1 1
3 2 1

1 1 1
2 1 1 1 1

2 2 1 1 1
6 4 5 6 4 0 7 3 6

50 33 42 50 33 0 58 25 50

Wonen Vlaanderen

het Nieuw Technisch Verslag
Sparstraat 44, 8800 Roeselare

Correct %

153 161 162 171 181 182 183 184 185 186 191 192 193 194 195 201 211 212 221 222 223 224 225 226 227 231 232
1 1 1 3 1 2 3 2 2

1 1 2 1 3
1 1 3 2 1 3 2

1 3 1 3 2 1 2 2 3 3
1 1 2 2 1 2 1 3
1 1 2 1 3 2 1 2 3 2

1 3 1 2 3 2

1 3 3 2 2 3 2

1 3 2 1 2 3 2
1 1 2 2 1 2 3 1
1 2 1 3 1 2 3 3 1(lkr) 3

1 2 2 1 2 1 2 3 2
2 2 2 1 2 3 3

4 4 4 5 9 10 9 1 5
33 33 33 42 0 0 0 0 0 75 83 75 8,3 42

Wonen Vlaanderen
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het Nieuw Technisch Verslag
Sparstraat 44, 8800 Roeselare

Correct %

233 234 235 236 241 251 252 261 262 cat I cat II cat III aantal lokalen oppervlakte bezettingsnorm
1 2 1 10 6 4 5 64,33 5

2 1 9 8 1 5 64,59 5
2 1 12 7 4 5

1 2 1 8 7 4 5 63 5
2 2 1 10 10 2

2 2 1 2 11 10 3 3 40-50 3
1 2 1 2 8 6 3 5 63,54 5

2 1 2 1 5 6 3 5 63,29 5

1 2 1 2 6 5 3
1 1 7 5 2 5 60-70 5

3 1 2 1 2 9 5 5 5 64,6 5
2 1 2 8 9 1 5 62,57 5

1 2 1 2 6 8 2 5 60-70 5
7 11 12
58 92 100

Wonen Vlaanderen

51 - Elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II
 Het stopcontact in de woonkamer is voorzien 

van een aardpen maar is niet aangesloten op 
een aardgeleider (dit geeft een vals gevoel van 
veiligheid).

 Het stopcontact in de keuken is voorzien van 
een aardpen maar is niet aangesloten op een 
aardgeleider (dit geeft een vals gevoel van 
veiligheid).

5 ELEKTRICITEIT 

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X
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51 - Elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II
 In de wc hangt loshangende bedrading met 

blote geleiders die terug aangekoppeld 
kunnen worden. Bedrading niet in gebruik 
dient voldoende afgeschermd of verwijderd te 
worden.

 De elektrische geleiders van het lichtpunt in 
de hal op de eerste verdieping zijn aan elkaar 
“gedraaid”. Er bestaat er een risico op 
elektrocutie. De aansluiting van het lichtpunt 
moet met deugdelijk aansluitmateriaal 
(luchterklemmen, WAGO-klemmen,…) worden 
uitgevoerd.

5 ELEKTRICITEIT 

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X

51 - Elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II
 De lichtschakelaars voor de badkamer en de 

zolder bevinden zich binnen de beschermzone 
van de bad- of doucherand. De lichtschakelaars 
moeten op minimum 60cm van de bad- of 
doucherand geplaatst worden , of op minimum 
1m indien geen bijkomende 
differentieelschakelaar van 30 mA is geplaatst

 Het stopcontact op de zolder is voorzien van 
een aardpen maar is niet aangesloten op een 
aardgeleider (dit geeft een vals gevoel van 
veiligheid)..

5 ELEKTRICITEIT 

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X
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51 - Elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. II
 Ter hoogte van de lamphouders in de kelder zijn 

elektrische geleiders onder spanning 
aanraakbaar. Er is een risico op elektrocutie. 
Voldoende afscherming voorzien van deze 
contactpunten is vereist.

5 ELEKTRICITEIT 

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X

51 - Elektriciteithet NTV
Deel B: Gebouw

Cat. III
 - Op het stopcontact in de keuken is een 

toestel klasse I aangesloten.  Het is 
verboden toestellen klasse I aan te sluiten 
op een stopcontact zonder aardpen
(toestellen klasse I : koelkast, microgolf, 
wasmachine, strijkijzer, …).

 Op het stopcontact op de zolder is een 
toestel klasse I aangesloten.  Het is 
verboden toestellen klasse I aan te sluiten 
op een stopcontact zonder aardpen
(toestellen klasse I : koelkast, microgolf, 
wasmachine, strijkijzer, …).

5 ELEKTRICITEIT 

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand X
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het NTV
Deel B: Gebouw

 De toevoerleiding van aardgas naar de gasgeiser op 
de zolder loopt over de vloer en is onvoldoende 
bevestigd tegen de muur. Door eventuele 
manipulatie van de leiding kunnen er 
beschadigingen optreden. Om lekkages te 
vermijden is het noodzakelijk deze leiding met 
passende en gesloten beugels  te bevestigen.

 -De gasleiding op de zolderverdieping ligt gekneld 
waardoor er een risico op een lek kan ontstaan. De 
koperen leidingen op een vakkundige wijze plooien 
of met aangepaste koppelstukken werken is vereist.

61 - Gas

61 indicatie van een risico op ontploffing/brand X

het NTV
Deel B: Gebouw

 De toevoerleiding van aardgas in de 
kelder is onvoldoende bevestigd tegen 
de muur. Door eventuele manipulatie 
van de leiding kunnen er 
beschadigingen optreden. Om lekkages 
te vermijden is het noodzakelijk deze 
leiding met passende en gesloten 
beugels  te bevestigen.

61 - Gas

61 indicatie van een risico op ontploffing/brand X
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het NTV
Deel B: Gebouw

 De woning is niet uitgerust met minstens één 
rookmelder per verdieping.

82 - rookmelder

82 het gebouw voldoet niet aan de rookmeldersverplichting X

het NTV
Deel B: Gebouw

 De gasleidingen in de kelder zijn 
gecorrodeerd. De leidingen behandelen 
om verdere aantasting te voorkomen is 
sterk aanbevolen.

 Er wordt gebruik gemaakt van 
knelfittingen met korte wartelmoeren 
voor de gasleidingen in de kelder.

 Er is betonrot vastgesteld aan de 
vloerplaat van het terrasje achteraan.

 In de keukenkasten bevindt zich een niet 
afgeschermde schakelaar / stekker buiten 
gebruik. Het is aangewezen om deze te 
verwijderen of volledig af te schermen.

Opmerkingen
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden bovenaan de zijgevel 
links aan de aansluiting met het plafond 
in het wc.

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden ter hoogte van de 
schouw in de slaapkamer rechts 
achteraan.

101 – insijpeling plafond

101 insijpelend vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig X

het NTV
Deel C: Woning

 Aan het plafond in de slaapkamer 
rechts achteraan is er condenserend 
vocht met schimmelvorming 
vastgesteld..

102 – condenserend vocht plafond

102 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig X
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is een zeer algemene aantasting van 
condenserend vocht met 
schimmelvorming in de onderste zone 
van de buitenmuren in de woonkamer.  
Blootstelling aan schimmels en in het 
bijzonder langdurige blootstelling aan 
schimmels vormen een ernstig risico 
voor de gezondheid.

 Er is condenserend vocht met 
schimmelvorming vastgesteld aan de 
achtergevel in de slaapkamer 
achteraan.

 Er is condenserend vocht met 
schimmelvorming vastgesteld aan de 
voorgevel in de badkamer..

112 – condenserend vocht buitenmuren

112 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is condenserend vocht met 
schimmelvorming vastgesteld aan de 
voorgevel in de badkamer..

112 – condenserend vocht buitenmuren

112 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig X
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het NTV
Deel C: Woning

 De afwerking aan de voorgevel en 
zijgevel links in de badkamer ontbreekt.

113 – afwerking buitenmuren

113 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is disfunctie van de rolluikbediening 
aan het raam vooraan in de 
woonkamer.

 Er is glasbreuk vastgesteld aan de 
voordeur.

 Er is ernstige verwering vastgesteld aan 
het raam in de slaapkamer, stopverf 
ontbreekt waardoor het glas volledig 
los zit.

 De kleine ramen in de badkamer zijn 
ernstig verweerd.

 Er is disfunctie van het sluitwerk aan de 
ramen in de badkamer.

121 – ramen en deuren

121 ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) niet algemeen / algemeen X
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het NTV
Deel C: Woning

 Meerdere vloertegels in de inkomhal 
liggen los..

132 – afwerking dekvloer

DEKVLOER

132 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt x

het NTV
Deel C: Woning

- De kelder heeft vochtige muren.

141 – vochtschade kelder

141 vochtige keldermuren-vloer  / onder water / huis- of kelderzwam aanwezig X

opmerking
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het NTV
Deel C: Woning

 -Er is beschadiging aan de 
vloerafwerking in de badkamer..

162– afwerking tussenvloeren

162 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt X

het NTV
Deel C: Woning

 Er ontbreekt een borstwering rond de 
trapopening op de zolderverdieping.

 De trapleuning aan de trap naar de 
kelder loopt niet door over de volledige 
trap.

 Aan het onderste deel van de trap naar 
de eerste verdieping ontbreekt er een 
trapleuning.

171– trappen
171 trappen,overlopen,borstweringen'met gebruiksonveilige elementen (te steil/gebreken...) / trap naar een woonfunctie ontbreekt X
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het NTV
Deel C: Woning

 Er is geen toevoer van warm water aan 
de lavabo.

181– lavabo
181 lavabo met aanvoer van warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig) met gebreken X

het NTV
Deel C: Woning

 De gootsteen in de keuken is niet 
uitgerust met een reukafsluiter..

182– gootsteen
182 gootsteen (met aanvoer van warm en koud drinkbaar water) met gebreken / niet aanwezig X
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het NTV
Deel C: Woning

 de badkamer is niet verwarmbaar (cat I)

184 – badkamer niet verwarmbaar

Hoeft enkel vorstvrij te zijn

184 badkamerfunctie niet verwarmbaar / niet vorstvrij

het NTV
Deel C: Woning 185 – toilet

Functioneert nog = opmerking

185 privé-wc (met watertoevoer en aangesloten op de afvoerleiding) in of aansluitend bij de woning  met gebreken / niet aanwezig

- WC: doorspoelknop is defect
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het NTV
Deel C: Woning

 In de keukenfunctie zijn 2 vrije geaarde 
stopcontacten vereist. Deze moeten op 
een bruikbare plaats ter hoogte van het 
aanrecht aanwezig zijn. Stopcontacten 
permanent in gebruik (bv frigo, 
dampkap) worden hiervoor buiten 
beschouwing gelaten.

193– geen 2 geaarde stopcontacten
193 geen 2 geaarde stopcontacten in de keukenfunctie naast deze in gebruik voor de vaste toestellen X

(zoals koelkast, oven, microgolfoven, dampkap, boiler...)

het NTV
Deel C: Woning 195 – elektriciteit

195 indicatie van een risico op elektrocutie X

Gebreken elektriciteit wordt bij ééngezinswoningen gequoteerd onder 
item 51
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het NTV
Deel C: Woning

 De leefkamer is niet uitgerust met een 
vaste verwarmingsinstallatie. Een vaste 
installatie met voldoende vermogen om 
de omgevingstemperatuur gevoelig te 
verhogen is vereist.

201 – verwarming
201 er is geen vast verwarmingsapparaat in een leefkamer X

het NTV
Deel C: Woning

 Er is vochtschade met verhoogde 
vochtwaarden aan de schouw in de 
slaapkamer op de eerste verdieping. 
Vochtige schoorsteenkanalen hebben 
een negatieve invloed op de trek in het 
kanaal.

227 – risico op CO
227 indicatie van een risico op CO-vergiftiging X

127

128



21-1-2022

65

het NTV
Deel C: Woning

 Aan het balkon achteraan is er een lage 
(71cm) borstwering voorzien met grote 
(28 - 38 cm) tussenopeningen, er is een 
valgevaar. 

 De trapleuning aan de buitentrap zit los 
en is gecorrodeerd. 

Cat. I

 De betonnen buitentrap is aangetast 
door betonrot.

232 – woning niet veilig toegankelijk
232 de woning is niet veilig toegankelijk (bv. gebreken aan gemeenschappelijke gangen, trappen...) X

het NTV
Deel C: Woning

- De ramen in de slaapkamers op de 
eerste verdieping zijn te laag. Er is 
valgevaar. 78cm rechtsvoor, 79cm 
rechtsachter, 79cm linksachter.

233 – ontbrekende / onvoldoende 
borstwering bij ramen

233 ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping)

Hoogte moet slechts 75cm zijn

- onveilige borstwering lager dan 75 cm 
toegang vanuit tuin naar woning

- Geen balusters aanwezig
Quotatie onder item 232
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het NTV
Deel C: Woning

 De woning is niet uitgerust met een 
deurbel.

236 – brievenbus / deurbel
236 de woning beschikt niet over een brievenbus en bel X

het NTV
Deel C: Woning

251 – ontbrekende dakisolatie

251 de woning bezit  niet de vereiste dakisolatie / de aanwezigheid ervan kan niet aangetoond worden X

daken kleiner dan 16m² / daken groter dan 16 m²

 Ter plaatse kon worden vastgesteld dat het 
dak van de woning niet geïsoleerd is. Het EPC 
heeft een gemiddelde score van 843kWh/m² 
jaar. 

 Aan de hand van een EPC  (minimale R-
waarde 0.75 m²K/W) of aan de hand van 
facturen en foto’s (voor de volledige 
dakoppervlakte) kan worden aangetoond dat 
het dak van het pand geïsoleerd  is . Indien via 
de energiescore op het EPC van de betrokken 
woning kan aangetoond worden dat de 
woning voldoende geïsoleerd is zonder de 
minimaal vereiste dakisolatie volstaat dit ook 
(score lager dan 450kWh/m²).
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het NTV
Deel C: Woning

252 – dubbele beglazing

 De woning is uitgerust met 
enkele beglazing.

252 de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing*

*de vereiste dubbele beglazing is niet gehaald wanneer er geen dubbele beglazing (bestaande uit minimaal 2 glasplaten die op een bepaalde afstand 

van elkaar luchtdicht met elkaar verbonden zijn, zodat een isolerende ruimte tussen de glasplaten of spouw ontstaat) aanwezig is in de woonlokalen 

 en badkamer.

vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022 X

het NTV
Deel C: Woning

• Er is geen rookmelder aanwezig op de 
gelijkvloerse verdieping en bijgevolg 
voldoet de woning niet aan de 
rookmeldersverplichting.

261 – rookmelder

Bij ééngezinswoning(en) wordt het ontbreken van een 
rookmelder genoteerd onder item 82

261 de woning voldoet niet aan de rookmeldersverplichting X
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het NTV
Deel C: Woning

 Spoelknop van de wc is afgebroken..

Opmerkingen

het NTV
Deel C: Woning

Bezetting

• Oppervlakte: 64,33m²

• Lokalen: 5 

• 5 personen
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nieuw
technisch

verslag

Vragen?
graag een mailtje naar:
Technischverslag.2021@vlaanderen.be

Vragen VLOK: VLOK@vlaanderen.be
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