SMEETS professional
BOUWTECHNISCHE KEURINGEN &
ASBEST INVENTARISATIE
Meeloopkeuring

NHG-Pluskeuring

189,- incl. BTW*

439,- incl. BTW*

Is een bouwkundige keuring van de woning waarbij u
meeloopt met de bouwkundig inspecteur.
De inspecteur voorziet u tijdens en na de keuring van
mondelinge informatie omtrent de betreffende
gebouwdelen en
geconstateerde gebreken. U krijgt een globale
kostenindicatie voor de herstelwerkzaamheden en
overige onderhoudsmaatregelen.
Van deze keuring ontvangt u geen rapport.

Is een uitgebreide versie van de basiskeuring. Hier
wordt naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling
ook een hersteladvies gegeven en worden de
onderhoudskosten berekend. Deze kosten zijn
gebaseerd op algemeen geaccepteerde
eenheidsprijzen van materialen en de normen voor
arbeid en materieel door professionele bedrijven.
Van deze keuring ontvangt u een uitgebreid rapport
incl. de NHG bijlage.

Asbest Scan

Asbest inventarisatie

189,- incl. BTW*

Prijs,- incl. BTW*

Hier worden alle visueel waarneembare
asbestverdachte materialen benoemd tijdens de scan.

Dit rapport is verplicht bij een sloopmelding wanneer
er meer dan 10m3 sloopafval is. Ook is dit rapport
nodig als u de werkzaamheden van asbest
verwijdering laat uitvoeren door een gecertificeerd
asbest verwijderingsbedrijf.

Als blijkt dat er asbestverdacht materiaal aanwezig is
kunt u indien gewenst een vervolg afspraak inplannen
voor een asbest inventarisatie rapportage.

5,00

In combinatie met een
Meeloopkeuring of NHG-Pluskeuring
99,- incl. BTW*

45,00

125,00

U wilt uw materiaal laten onderzoeken op de
aanwezigheid van asbest zonder rapportage?
40,00

Per monster, (PLM) in transparante zakje
dubbel verpakt aanleveren.
(Certificaat is niet geschikt voor verwijdering
/ sloop of opstellen van een gecertificeerde
asbestrapportage.)

Woning / Kantoor
Veldschuur / Stal / losstaande,
bouwkundige eenheid of object
Aanvullende locaties per losstaand
bouwwerk of object
Per monster, (PLM, materiaal wordt visueel
gecontroleerd in het laboratorium) (meest
voorkomende)
Per monster, (SEM, materiaal wordt door
een rasterelektronenmicroscoop
onderzocht)

Destructief onderzoek op aanvraag.

*Toeslag
Toeslag Inhoud
Bovenvermelde prijzen gelden voor woningen met een maximale inhoud van 800m³.
Toeslag Sleutels Ophalen/Retourneren
Meerprijs sleutels ophalen/retourneren buiten een straal van 10 km van het te keuren object, met een maxi
Toeslag Reiskosten
29/km.

www.smeets-professional.nl
Zie de website voor de voorwaarden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

30,00.

