Adres: WoonKeur
Cypresbaan 3
2908 LT Capelle a/d Ijssel
KvK nr: 78315212
BTW nr: NL0033.16.607.B32

Tarieven overzicht bouwkundige keuringen

Bank: KNAB
IBAN: NL 10 KNAB 0500 2283 37
BIC: KNABNL2H
Tel: +31 (0) 85 13 04 920
Email: info@woon-keur.nl
Website: www.woon-keur.nl

Geachte heer/mevrouw,
Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf.
In deze brief treft u een overzicht van onze tarieven, werkwijze en voorwaarden omtrent het uitvoeren van
bouwkundige keuringen. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact
met ons opnemen middels de bovenstaande contactgegevens.
Tarieven bouwkundige keuring voor particuliere woningen
•
•

Maandag t/m vrijdag = € 375,- inclusief btw
Zaterdag t/m zondag = € 425,- inclusief btw

Deze tarieven gelden voor woningen met een inhoud tot 500 m3. Voor woningen met een inhoud hoger dan
500 m3 hanteren wij een meerprijs van € 25,- inclusief btw per 100 m3 extra.
Indien de inhoud voor onze inspecteur onbekend of onduidelijk is, zal de inspecteur een schatting van de
inhoud maken.
Het tarief geldt voor maximaal één huisnummer en één woning. Bij meerdere huisnummers en/of woningen
hanteren wij de vaste bovenstaande tarieven per huisnummer en/of woning.
Mocht u de rapportage binnen 24 uur (met spoed) na het uitvoeren van de bouwkundige keuring willen
ontvangen dan hanteren wij een meerprijs van € 50,- inclusief btw.
Voor monumentale woningen, woningen met een ouderdomsclausule en woningen met een dorps/
stadsaanzicht, hanteren wij een meerprijs van € 50,- inclusief btw.
Voor het uitvoeren van een asbest scan tijdens de bouwkundige keuring hanteren wij en tarief van € 75,inclusief btw.
Voor het uitvoeren van een thermografie scan tijdens de bouwkundige keuring hanteren wij een tarief van €
75,- inclusief btw.
Indien wij tijdens de bouwkundig keuring gebruik maken van een endoscoop hanteren wij een tarief van €
50,- inclusief btw.
Voor het uitvoeren van diensten en het geven van adviezen welke buiten de gebruikelijke bouwkundige
keuring vallen hanteren wij een uurtarief van € 125,- inclusief btw.
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Tarieven bouwkundige keuring voor bedrijfspanden
•
•

Maandag t/m vrijdag = € 375,- exclusief 21% btw
Zaterdag t/m zondag = € 450,- exclusief 21% btw

Deze tarieven gelden voor bedrijfspanden met een inhoud tot 500 m3. Voor bedrijfspanden met een
inhoud hoger dan 500 m3 dan hanteren wij een meerprijs van € 25,- exclusief 21% btw per 100 m3 extra.
Dit geldt tot een maximum van 2000 m3.
Indien de inhoud voor onze inspecteur onbekend of onduidelijk is alsmede wanneer het pand meer dan
2000 m3 bevat. Dan zullen wij de bouwkundige keuring uitvoeren middels een dagdeel tarief van € 375,exclusief 21% btw per dagdeel van drie uur en per inspecteur, inclusief het opmaken van de rapportage.
Mocht u de rapportage binnen 24 uur (met spoed) na het uitvoeren van de bouwkundige keuring willen
ontvangen dan hanteren wij een meerprijs van € 99,- exclusief 21% btw.
Voor monumentale panden, panden met een ouderdomsclausule en panden met een dorps/ stadsaanzicht,
hanteren wij een meerprijs van € 50,- exclusief 21% btw.

Tarieven preliminaire bouwkundig onderzoek
•
•

Maandag t/m vrijdag = € 375,- exclusief 21% btw per dagdeel
Zaterdag t/m zondag = € 450,- exclusief 21% btw per dagdeel

Tarieven meeloopkeuring voor particuliere woningen (zonder rapportage)
•
•

Maandag t/m vrijdag = € 275,- inclusief btw
Zaterdag t/m zondag = € 325,- inclusief btw

Deze tarieven gelden voor woningen met een inhoud tot 500 m3. Voor woningen met een inhoud hoger
dan 500 m3 hanteren wij een meerprijs van € 25,- inclusief btw per 100 m3 extra.
Indien de inhoud voor onze inspecteur onbekend of onduidelijk is, zal de inspecteur een schatting van de
inhoud maken.
Het tarief geldt voor maximaal één huisnummer en één woning. Bij meerdere huisnummers en/of
woningen hanteren wij de vaste bovenstaande tarieven per huisnummer en/of woning.
Voor monumentale woningen, woningen met een ouderdomsclausule en woningen met een dorps/
stadsaanzicht, hanteren wij een meerprijs van € 50,- inclusief btw.

Annuleringskosten
Een bouwkundige keuring voor particulieren kan ten alle tijde worden geannuleerd tegen een tarief van €
199,- inclusief btw. Bij het annuleren van de afspraak op dezelfde dag waarop de bouwkundige zou
plaatsvinden hanteren wij een tarief van € 375,- inclusief btw.

2 van 3

Een bouwkundige keuring voor bedrijfspanden kan ten alle tijde worden geannuleerd tegen een tarief van
€ 199,- exclusief btw. Bij het annuleren van de afspraak op dezelfde dag waarop de bouwkundige zou
plaatsvinden hanteren wij een tarief van € 375,- exclusief 21% btw.
Gebruikelijke responstijd
Wij kunnen een bouwkundige keuring in bijna alle gevallen uitvoeren binnen één tot drie werkdagen vanaf
het moment dat u ons een opdracht verstrekt.
Termijn van versturen rapportage
Wij versturen de rapportage van particulieren woningen binnen twee werkdagen nadat de factuur van de
bouwkundige keuring is voldaan.
Bij bedrijfspanden hanteren wij een termijn van vijf werkdagen voor het versturen van de rapportage nadat
de factuur van de bouwkundige keuring is voldaan.
Mocht u de rapportage binnen 24 uur willen ontvangen dan hanteren wij de bovengenoemde
spoedtarieven.
Betalingstermijn
Wij hanteren een betalingstermijn van uiterlijk zeven dagen op onze facturen.
Contactgegevens voor aanmelden bouwkundige keuring
Voor het aanmelden van een opdracht voor een bouwkundige keuring kunt u ons telefonisch (ook via
WhatsApp) of per mail bereiken middels de volgende contactgegevens:
Email: info@woon-keur.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 85 13 04 920
WhatsApp: +31 (0) 85 13 04 920
Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Deze kunt u downloaden via ons
website via: https://woon-keur.nl/wp-content/uploads/2021/09/Algemene-Voorwaarden.pdf
Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Volledigheidshalve behouden wij ons alle rechten en weren voor.
Met vriendelijke groet,
WoonKeur
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