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Opleverrapport Woning
Gebruik deze opsomming als leidraad voor 
bedoeld in AVA1992, art.8.  

Algemeen: 
Adres: 

pc /woonpl.: 

Kadastraal perceel: 

Opp. perceel: 

Inhoud woning: 

Gebruiksoppervlak Woning (~NVO):

Verblijfsgebied percentage: 

Energiezuinigheid: 

 

Namen en afspraken: 
Architect/ontwerper/tekenaar: 
(verantwoordelijk voor o.a. indeling, uiterlijk, materiaal
kleurkeuzes) 
 
Aannemer/projectontwikkelaar: 
(verantwoordelijk voor o.a. afwerking, functioneren, 
water- en winddichting, constructies)
 
(geplande) Datum Vooroplevering:

(geplande) Datum Definitieve oplevering :

(oorspronkelijke) koop-/aanneemsom:

(indien van toepassing) meerwerkfacturen:  

Totaal: 
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Opleverrapport Woning
Gebruik deze opsomming als leidraad voor definitieve oplevering, of voor de voor

 
 

 

 

 

 

Gebruiksoppervlak Woning (~NVO):  

 

 

  
 

(verantwoordelijk voor o.a. indeling, uiterlijk, materiaal- en 
 

 
oordelijk voor o.a. afwerking, functioneren, 

en winddichting, constructies) 

 

(geplande) Datum Vooroplevering:  

(geplande) Datum Definitieve oplevering :  

/aanneemsom:  

(indien van toepassing) meerwerkfacturen:      
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Opleverrapport Woning 
, of voor de voor-oplevering , zoals 



 

Dit rapport impliceert geen goedkeuring;het is een inventarisatie van herstelpunten. De aansprakelijkheid en garantietermijne

Bouwadvies Zicht

Reeds betaald (redelijke betaling 

Garantie periode (10jaar is gebruikelijk, voor zichtbare en 
onzichtbare constructiefouten) 
Geplande bewoning vanaf : 
(ga niet zonder melding bewonen; dat lijkt als stilzwijgende 
aanvaarding/goedkeuring) 
Deze oplevering betreft een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en leveringen. 
Tevens wordt een termijn van levering en functionele plaatsing, herstel en/of montage vastgesteld.

Dit rapport dient niet als goedkeuring !

 

Uitsluitingen: 
De volgende punten vallen buiten de oplevering (niet voor 
Bijv. betegelen en sanitair badkamer, plaatsen keuken, schilderen zolder
 

 

 

 

 

 

 

Belemmeringen: 
De volgende punten zijn (nog) niet uitvoerbaar:
Bijv. voegwerk herstellen wegens vorst, schilderen wegens kou/regen, aanleg/aansluiting oprit 
wegens aanleg stoep/straat, plaatsen schutting moet wachten op buren.
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Reeds betaald (redelijke betaling is 90-95%, afh.van totaal)   

Garantie periode (10jaar is gebruikelijk, voor zichtbare en  

(ga niet zonder melding bewonen; dat lijkt als stilzwijgende 
 

Deze oplevering betreft een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en leveringen. 
Tevens wordt een termijn van levering en functionele plaatsing, herstel en/of montage vastgesteld.

Dit rapport dient niet als goedkeuring ! 

De volgende punten vallen buiten de oplevering (niet voor verantwoordelijkheid 
Bijv. betegelen en sanitair badkamer, plaatsen keuken, schilderen zolder 

De volgende punten zijn (nog) niet uitvoerbaar: 
Bijv. voegwerk herstellen wegens vorst, schilderen wegens kou/regen, aanleg/aansluiting oprit 
wegens aanleg stoep/straat, plaatsen schutting moet wachten op buren. 
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Deze oplevering betreft een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en leveringen. 
Tevens wordt een termijn van levering en functionele plaatsing, herstel en/of montage vastgesteld. 

 aannemer): 

Bijv. voegwerk herstellen wegens vorst, schilderen wegens kou/regen, aanleg/aansluiting oprit 
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Bijlagen: 
Fotos van tijdens en na de bouw:

Bouwtekeningen, berekeningen en 

Meetrapporten van geïnstalleerde onderdelen:
Bijv. warmtebeeld, vochtmeting, druktesten, lekstroom, kortsluitingen, 
aarding, doorstroming, tochtmeting (luchtdichtheid), enz.
Kwaliteitsverklaringen van gebruikte materialen en installaties:

Installatie- en aansluitvoorschriften en onderhoudsrapporten van geplaatste 
apparatuur en installaties: 
Gebruiksaanwijzingen van apparatuur en installaties:

Contactgegevens van installateurs en leveranciers (wie te bellen bij defect of 
onderhoud): 
Aanwijzingen voor eerste bewoning (te ontvangen van aannemer):
Bijv. Ruimten extra ventileren, temperatuur op minimaal 18’C houden, water 
laten doorstromen, CV niet uitschakelen, enz.
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Fotos van tijdens en na de bouw: 

Bouwtekeningen, berekeningen en rapporten: 

Meetrapporten van geïnstalleerde onderdelen: 
Bijv. warmtebeeld, vochtmeting, druktesten, lekstroom, kortsluitingen, 
aarding, doorstroming, tochtmeting (luchtdichtheid), enz. 
Kwaliteitsverklaringen van gebruikte materialen en installaties: 

en aansluitvoorschriften en onderhoudsrapporten van geplaatste 

Gebruiksaanwijzingen van apparatuur en installaties: 

Contactgegevens van installateurs en leveranciers (wie te bellen bij defect of 

nwijzingen voor eerste bewoning (te ontvangen van aannemer): 
Bijv. Ruimten extra ventileren, temperatuur op minimaal 18’C houden, water 
laten doorstromen, CV niet uitschakelen, enz. 
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Proces verbaal van oplevering:
 

Buiten en rondom 
Paden / terrassen 

Tuinafwerking 

Erf(af)scheiding, poort, beveiliging, bewaking

Buitenverlichting en elektra buiten 

Beregening, regenwaterleidingen

Riolering 

Tuinmuren 

Overige voorzieningen 

 

Dakvlak / dakpannen 
Metsel- / voegwerk 

Geveltimmerwerk 

Kozijnen / ramen / dorpels 

Beglazing 

Buitendeuren 

Sloten en Beveiliging 

Rolluiken 

Dakpannen, dakbedekking algemeen

Dakpan verankering, dakdoorvoeren (luchtdicht van binnen, waterdicht van 
buiten), dakranden, dakafschot, dakopstanden, HWA
noodafvoeren. 
Dakgoten / hemelw.afv./standpijpen

Schoorsteen 

Overige dakdoorvoeren, opstanden, dakramen, 

Ventilatie gevels (open stootvoegen, roostertjes)

Ventilatie kruipruimte/kelder 

Dit rapport impliceert geen goedkeuring;het is een inventarisatie van herstelpunten. De aansprakelijkheid en garantietermijnen vlgs.AVA2013 blijven van kracht

06-148 133 32      www.zichtbouwadvies.nl

Proces verbaal van oplevering: 

scheiding, poort, beveiliging, bewaking 

Buitenverlichting en elektra buiten  

Beregening, regenwaterleidingen 

 

Dakpannen, dakbedekking algemeen 

Dakpan verankering, dakdoorvoeren (luchtdicht van binnen, waterdicht van 
buiten), dakranden, dakafschot, dakopstanden, HWA-afvoer, -doorvoer en 

Dakgoten / hemelw.afv./standpijpen 

Overige dakdoorvoeren, opstanden, dakramen, -koepels 

Ventilatie gevels (open stootvoegen, roostertjes) 
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Schilderwerk, kitwerk, rubber 

Afwerking ter hoogte van maaiveld.

Bouwafval rondom  

 

 

Aangebouwde of vrijstaande Garage / bergruimte
Dakbedekking 

Dakoverstek 

Metsel- / voegwerk 

Geveltimmerwerk 

Kozijnen / ramen / dorpels 

Beglazing 

Buitendeuren 

Sloten en Beveiliging 

Rolluiken 

Dakpannen, dakbedekking algemeen

Dakpan verankering, dakdoorvoeren (luchtdicht van binnen, waterdicht van 
buiten), dakranden, dakafschot, dakopstanden, HWA
noodafvoeren. 
Dakgoten / hemelw.afv./standpijpen

Schoorsteen 

Overige dakdoorvoeren, opstanden, dakramen, 

Ventilatie gevels (open stootvoegen, roostertjes)

Ventilatie ruimte 

Schilderwerk, kitwerk, rubber 

Afwerking ter hoogte van maaiveld.

Bouwafval rondom  
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ter hoogte van maaiveld. 

Aangebouwde of vrijstaande Garage / bergruimte 

Dakpannen, dakbedekking algemeen 

Dakpan verankering, dakdoorvoeren (luchtdicht van binnen, waterdicht van 
buiten), dakranden, dakafschot, dakopstanden, HWA-afvoer, -doorvoer en 

Dakgoten / hemelw.afv./standpijpen 

dakdoorvoeren, opstanden, dakramen, -koepels 

Ventilatie gevels (open stootvoegen, roostertjes) 

Afwerking ter hoogte van maaiveld. 
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Carport, pergola, overkapping, veranda
Dakbedekking 

Constructie, fundering, opwaaiverankering

Hemelwaterafvoeren 

Schilderwerk en afwerking onderzijde dak

 

Installaties: 
Verwarming: C.V.-ketel, warmtepomp, zonneboiler, pelletketel, , voorraadvat

WTW-voorziening 

Warmwatervoorziening, quooker, zonneboiler, legionellabescherming

Vloerverwarming 

Luchtverwarming 

Mechanische ventilatie unit en filters, doorvoer naar buiten, muis
insectenwerend 
Aansluitmog. Wasautomaat, zonnepanelen, elektr. Auto

Aardwarmtepomp 

Centrale stofzuiginstallatie 

Domotica 

Alarm-/beveiligingsinstallatie, camera’s, verlichting, bedieningspaneel

Brandalarmering 
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Carport, pergola, overkapping, veranda 

Constructie, fundering, opwaaiverankering 

Schilderwerk en afwerking onderzijde dak 

ketel, warmtepomp, zonneboiler, pelletketel, , voorraadvat 

oker, zonneboiler, legionellabescherming 

Mechanische ventilatie unit en filters, doorvoer naar buiten, muis-, vogel en 

Aansluitmog. Wasautomaat, zonnepanelen, elektr. Auto 

/beveiligingsinstallatie, camera’s, verlichting, bedieningspaneel 
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Kelder 
Plafond (vocht en condensbestendig)

Wanden (droog en schimmelvrij)

Vloer (droog en anti-slip) 

Ventilatie 

Verlichting 

Verwarming 

Trap 

Rookmelder 

 

Zolder 
Plafond / dakbeschot 

Wanden 

Vloer 

Dakramen 

Schilderwerk 

Dakdoorvoeren luchtdicht 

Installaties 

Verlichting 

Ventilatie 

Rookmelder 

 

Overloop 
Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Vloer / afwerking 

Buitenkozijnen en beglazing 
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Plafond (vocht en condensbestendig) 

Wanden (droog en schimmelvrij) 
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Binnenkozijnen 

Binnendeuren 

Elektra, verlichting, hotelschakeling

Telefoon, alarm, wifi-versterker 

Schilderwerk 

Trap, leuning, bovenste trede, balustrade, 

Mogelijkheid traphekje, traplift 

Rookmelder 

 

 

Verblijfsruimten 

(slaapkamers) 

Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Vloer / afwerking 

Buitenkozijnen / glas 

Ventilatieroosters , 
spuivooriziening 
 
Binnenkozijnen / deuren 

Schilderwerk 

verwarming  

elektra en verlichting 

telefoon, stroom, opladers, 
TV-aansluiting 
Ventilatievoorzieningen 

Vensterbanken 

Sanitair, wastafel, spiegel 

Rookmelder 
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Elektra, verlichting, hotelschakeling 

 

Trap, leuning, bovenste trede, balustrade,  

 

Slaapkamer 1 Slpk.2 Slpk.3 
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Slpk.4 
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Badruimte 
Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Vloer / afwerking 

Tegelwerk, voegwerk, kitwerk 

Buitenkozijnen / glas 

Binnenkozijnen / deuren 

Ventilatievoorzieningen (14 l/s), nalooptijd

Schilderwerk 

(vloer-)Verwarming 

Elektra, verlichting, aarding 

Sanitair, plaats voor toiletpapier 

Vultijd voor stortbak WC 

Kranen, plaats voor shampoo 

Tijd tot warmwater warm is 

Warmwaterdebiet douche 

 

CW 
waarde 

gaskeur omschrijving 

CW3 
Minstens 10 liter per minuut in keuken, douche 
of bad Tegelijk meer kranen nauwelijks mogelijk

CW4 

Minstens 12,5 liter per minuut in keuken of 
douche of bad. Tegelijk meer kranen beperkt 
mogelijk 

CW5 

Minstens 12,5 liter per minuut in keuken en 
douche of bad. Tegelijk meer kranen beperkt 
mogelijk 

CW6 
Minstens 12,5 liter per minuut in keuken, douche 
en bad. Tegelijk meer kranen optimaal mogelijk

 

Waterleiding / riolering optisch (wat zichtbaar is onder de wastafel 
onderhoudsluikje onder het bad)
Spiegel 

Bergruimte 
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Ventilatievoorzieningen (14 l/s), nalooptijd 

 

tapwaterhoeveelheid bij 38° Celsius in 
de praktijk (gemiddeld) 

tapwaterhoeveelheid bij 60° 
Celsius volgens 

Minstens 10 liter per minuut in keuken, douche 
of bad Tegelijk meer kranen nauwelijks mogelijk 10 6 

Minstens 12,5 liter per minuut in keuken of 
douche of bad. Tegelijk meer kranen beperkt 

13,5 7,5 

uut in keuken en 
douche of bad. Tegelijk meer kranen beperkt 

16 7,5 

Minstens 12,5 liter per minuut in keuken, douche 
en bad. Tegelijk meer kranen optimaal mogelijk 22 7,5 

Waterleiding / riolering optisch (wat zichtbaar is onder de wastafel bijvoorbeeld, of een 
onderhoudsluikje onder het bad) 
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tapwaterhoeveelheid bij 60° 
Celsius volgens Gaskeur 

bijvoorbeeld, of een 
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Trap 
Leuning stevig bevestigd 

Traploper strak en vast 

Antislip-treden 

Spijlen 100mm 

Leuning voldoende hoog 

Bovenste en onderste trede dezelfde optrede

Veiligheids verlichting (’s nachts)

Kraakvrij 

Onderzijde (indien bereikbaar en zichtbaar)
 

Verkeersruimte (gang/hal)
Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Vloer / afwerking 

Buitenkozijnen / glas 

Voordeur/sluitwerk/beveiliging 

Deurbel / intercom / buitenverlichting

Brievenbus (indien inpandig) 

Mat en matvak 

Aftapput waterleiding 

Toegang naar kruipruimte 

Binnenkomende leidingen (indien niet in meterkast)

Binnenkozijnen 

Binnendeuren 

Schilderwerk 

Verwarming  

Elektra en verlichting (hotelschakeling)

Rookmelder 
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Bovenste en onderste trede dezelfde optrede 

lichting (’s nachts) 

Onderzijde (indien bereikbaar en zichtbaar) 

Verkeersruimte (gang/hal) 

 

nverlichting 

Binnenkomende leidingen (indien niet in meterkast) 

schakeling) 
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Meterruimte 
Afwerking 

Kozijn / deur 

Installaties: 

- elektra, 1 of 3 fasen, hoofdzekering(A), hoofdschak.:

- aardlek 

- laagspanningsinstallatie 

- gas+afsluiter: 

- water+afsluiter: 

- TV/CAI/DATA 

- telefoon/ADSL 

- beveiliging 

- zonnepanelen/omvormer 

- extra / loze groep beschikbaar 

- groepen genummerd en benoemd

Ventilatiespleet onder en boven deur

Bodem luchtdicht afgesloten 

Rookmelder 

 

Toilet 
Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Vloer / afwerking 

Tegelwerk 

Schilderwerk 

Kitwerk 

Sanitair, plaats voor toiletpapier 

Vultijd voor stortbak WC 
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elektra, 1 of 3 fasen, hoofdzekering(A), hoofdschak.: 

 

groepen genummerd en benoemd 

Ventilatiespleet onder en boven deur 
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waterleiding+afsluiter 

Wasbakje met kraan 

Handdoekhaakje en zeepreservoir

Ventilatie  

Verwarming 

Verlichting 

 

Bijkeuken 
Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Vloer / afwerking 

Buitenkozijnen / glas 

Ramen / deuren 

Binnenkozijnen 

Binnendeuren 

Tegelwerk 

Schilderwerk 

Kitwerk 

Ventilatie  

Verwarming 

Verlichting 

Elektra voor wasmach. en droger

Gootsteen, spoelbak, warm en koud water

Gevelkraan of aansluiting tuinslang

Schrobputje 

Extra contactdozen 

Schakelaars voor buiten-elektra 

Rookmelder 
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Handdoekhaakje en zeepreservoir 

Elektra voor wasmach. en droger 

k, warm en koud water 

Gevelkraan of aansluiting tuinslang 
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CV-ruimte 
Stookruimte goed geventileerd 

Aanvoer en toevoer ketel/toestel

Gasleiding+afsluiter 

Waterleiding+afsluiter 

Vulkraan+slang 

Sleuteltjes ontluchting radiatoren

Afsluiters naar groepen 

Verdeler vloerverwarming 

Inlaatcombinatie 

Bypass 

Rookmelder 

 

 Woonkamer 
Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Vloer / afwerking 

Vloertegels 

Parket/laminaat 

Buitenkozijnen / glas 

Schuifpui, inbraakveiligheid 

Ventilatieroosters , spuivooriziening

Ramen / deuren 

Binnenkozijnen 

Binnendeuren 

Vensterbanken 

Schilderwerk 

Stucwerk (strijklicht) 
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Aanvoer en toevoer ketel/toestel 

Sleuteltjes ontluchting radiatoren 

Ventilatieroosters , spuivooriziening 
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(balans)Ventilatie  

Verwarming+thermostaat, convectorput

Verlichting 

Tel. + TV + DATA-aansluiting 

Domotica-paneel 

Rookmelder 

Plinten 

Wandverwarming 

Leidingen , no-nails zones 

Vloerverwarming 

Gordijn rails, gordijnkoof (voorbereiding)

Keuken 
Plafond / afwerking 

Wanden / afwerking 

Tegelwerk 

Vloer / afwerking 

Buitenkozijnen / glas 

Ramen / deuren 

Binnenkozijnen 

Binnendeuren 

Schilderwerk 

Stucwerk 

Kitwerk 

Ventilatievoorzieningen 

Verwarming 

Verlichting 

Waterleiding / riolering 

Bereikbaarheid en afsluitbaarheid sifon, vaatwasleiding en gasleiding/2fasen 
kookplaat 
Wasemkap (voorziening) 
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staat, convectorput 

Gordijn rails, gordijnkoof (voorbereiding) 

uitbaarheid sifon, vaatwasleiding en gasleiding/2fasen 
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Overige punten: 
Krassen op glas (is folie en stickers er af ?)

Beschadigingen sanitair (is folie en stickers er af ?)

Meterstanden: 

Gas 

Water 

Elektra hoog 

Elektra Laag 

Zonnepanelen 

Bouwvocht 

Verf nog nat 

Bouwafval, container, rijplaten, alle machines en materialen van terrein af 

 

Overige ruimten: 
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Krassen op glas (is folie en stickers er af ?) 

Beschadigingen sanitair (is folie en stickers er af ?) 

Bouwafval, container, rijplaten, alle machines en materialen van terrein af  
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Financieel: 

Zijn of komen er nog openstaande 
partijen ? Zo ja, omschrijving en bedrag noemen (ex/in.BTW)

Welk bedrag zit er nog in de bankgarantie ?

Zijn of komen er nog leges (aan gemeente) te betalen en door wie ?

Zijn of komen er nog onderzoekskosten te betalen en door wie 
(ook onderzoekskosten naar aanleiding van dit rapport)

Zijn of komen er nog bouwplaats

Zijn of komen er nog Nuts (W+E) kosten af te rekenen?

Zijn of komen er nog kosten van derden, onderaannemers, architecte
adviseurs ? 

Zijn of komen er nog kosten van nog niet geleverde onderdelen, apparatuur of 
anders ? 
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openstaande financiële verplichtingen voor één van de 
ving en bedrag noemen (ex/in.BTW) 

Welk bedrag zit er nog in de bankgarantie ? 

er nog leges (aan gemeente) te betalen en door wie ? 

er nog onderzoekskosten te betalen en door wie ? 
(ook onderzoekskosten naar aanleiding van dit rapport) 

er nog bouwplaats-, opruim-, schoonmaak, of afvoerkosten ? 

er nog Nuts (W+E) kosten af te rekenen? 

er nog kosten van derden, onderaannemers, architecten , 

Zijn of komen er nog kosten van nog niet geleverde onderdelen, apparatuur of 
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Alle partijen verklaren hiermee, bekend te zijn met de genoemde of gemarkeerde 
opleverpunten. 

De aannemer verklaart hiermee, de genoemde of gema
zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór (datum) :

 

Gezien door/namens Aannemer:

Naam: 

Handtekening: 

 

Gezien door/namens Architect:

Naam: 

Handtekening: 

 

Gezien door/namens Koper:

Naam: 

Handtekening: 

 

Datum (voor-) oplevering

Omdat nog niet alle punten zijn uitgevoerd, hersteld of vervangen, die in dit rappo
gemarkeerd, wordt dit gebouw WEL / NIET  
mededeling als bedoeld in AVA2013

AVA2013, art9.3: Kleine gebreken, die gevoeglijk in de
zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een
staan. 

Art.9.7: Door de aannemer erkende tekortkomingen worden

Art.9.8: Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,gaat een onderhoudstermi

Art.9.4: Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt,geldt het werk als opgeleverd.

Zie ook  (www.)zichtbouwadvies.nl/product/AVA2013
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Alle partijen verklaren hiermee, bekend te zijn met de genoemde of gemarkeerde 

De aannemer verklaart hiermee, de genoemde of gemarkeerde opleverpunten te herstellen  
zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vóór (datum) : 

door/namens Aannemer:  Akkoord door/namens Aannemer:

 Naam: 

 Handtekening: 

door/namens Architect:  Akkoord door/namens Architect:

 Naam: 

 Handtekening: 

door/namens Koper:  Akkoord door/namens Koper:

 Naam: 

 Handtekening: 

) oplevering: 

Omdat nog niet alle punten zijn uitgevoerd, hersteld of vervangen, die in dit rappo
WEL / NIET  GOEDGEKEURD. Dit rapport geldt als 

mededeling als bedoeld in AVA2013, art.9.3. 

Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, 
n tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg 

Door de aannemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,gaat een onderhoudstermi

Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt,geldt het werk als opgeleverd.

(www.)zichtbouwadvies.nl/product/AVA2013 
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Alle partijen verklaren hiermee, bekend te zijn met de genoemde of gemarkeerde 

rkeerde opleverpunten te herstellen  

door/namens Aannemer: 

door/namens Architect: 

door/namens Koper: 

Omdat nog niet alle punten zijn uitgevoerd, hersteld of vervangen, die in dit rapport zijn genoemd of 
geldt als  de 

onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, 
eventuele ingebruikneming niet in de weg 

zo spoedig mogelijk hersteld.  

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in. 

Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt,geldt het werk als opgeleverd.  
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Opmerkingen : 
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