
Inlichtingenformulier ten behoeve van de meldingsplicht van de verkoper. 
 
 

    
1 Hoe lang bent u al woonachtig in dit huis? sinds:  
    

2 Heeft er in het verleden al eens een keuring/inspectie van het huis plaatsgevonden? 
Indien ja: gelieve dit rapport ter inzage gereed te leggen. 

ja / nee 

   
3 Is er een GIW garantie van toepassing? ja / nee 
   

4 Kunt u aangeven welke verbouwing door u of uw voorgangers zijn aangebracht, en of deze 
professioneel zijn uitgevoerd door de aannemer? 

 

   
   
   
   
   

5 Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstel voorgeschreven? 
Zo ja welke? 

ja / nee 

   
   
   
   
   

6 Zijn er bij u gebreken bekend die in het kader van de meldingsplicht vermeldt dienen te 
worden? 

 

 Gebrek Aanwezig Lokatie: 
lekkages ja / nee / onbekend  
vochtdoorslag ja / nee / onbekend  
verstoppingen ja / nee / onbekend  
houtrot ja / nee / onbekend  
asbesthoudend materiaal aanwezig ja / nee / onbekend  
loden waterleidingen aanwezig ja / nee / onbekend  
jute elektrische bedrading ja / nee / onbekend  
ondergrondse olietank ja / nee / onbekend  
zijn er voorzetwanden aangebracht ja / nee / onbekend  
zijn er gebreken aan de fundering ja / nee / onbekend  
beschadigingen aan sanitair ja / nee / onbekend  
is er ooit brand geweest ja / nee / onbekend  
gebreken aan inbouwapparatuur ja / nee / onbekend  
overige gebreken ja / nee / onbekend   

   
7 Zijn er indien van toepassing onderhoudscontracten afgesloten voor:  
  - C.V.-installatie ja / nee / nvt 
  - open haard ja / nee / nvt 
  - hete luchtverwarming ja / nee / nvt 
  - alarminstallatie ja / nee / nvt 
   

8 - Hebben er aanpassingen en/of uitbreidingen van de elektra plaatsgevonden? ja / nee 
 - Hebben er aanpassingen en/of uitbreidingen aan de C.V.-installatie plaatsgevonden? ja / nee / nvt 
 - Hebben er aanpassingen en/of uitbreidingen van de riolering plaatsgevonden? ja / nee 
   

9 Is er een kruipruimte aanwezig? Indien ja: waar bevindt zich het kruipluik? 
Eventuele obstakels op het luik dienen door de eigenaar verwijderd te worden. 

ja / nee / nvt 

   
   
   
   
   

10  Bijlage toegevoegd? 
Indien ja: aantal: 

ja / nee 

   
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 

 Naam:  
 Adres  
 Postcode en plaats:  

 
 
Datum / Handtekening: 

 

 
 
Gelieve het ingevulde formulier voorafgaand aan de inspectie aan de inspecteur te overhandigen. Indien 
onvoldoende ruimte beschikbaar is om uw opmerkingen te plaatsen, kunt u bijlage bijvoegen. 


