
* Regio Midden - Limburg bevat een straal van 30 km rondom de stad Roermond.  

   Voor keuringen buiten de regio Midden - Limburg wordt een toeslag gerekend.

Basiskeuring 

(verkoop)

NHG-keuring ** 

(aankoop)

Pluskeuring   

(aankoop - verkoop)

Pluskeuring + NHG 

bijlage (aankoop)

Appartement (1 woonlaag) € 220,00 € 250,00 € 260,00 € 270,00

Beneden-/bovenwoning € 240,00 € 260,00 € 270,00 € 280,00

Tussenwoning € 250,00 € 270,00 € 280,00 € 290,00

Half vrijstaande woning € 260,00 € 280,00 € 290,00 € 300,00

Vrijstaande woning € 270,00 € 290,00 € 300,00 € 310,00

** NHG keuring is een beperkte casco keuring. Afwerkingen, technische installaties, badkamer, keuken en

      toiletruimte worden niet geïnspecteerd.

Apparte vloer- of dakkeuring

Opleveringskeuring met proces-

verbaal aannemer

€ 220,00

Meeloopkeuring zonder rap-

port/proces verbaal

€ 220,00

Deelinspecties mondeling €. 75,00/uur

Deelinspecties schriftelijk €. 75,00/uur

Meerjarenonderhouds Planningen 

(MJOP)

vanaf € 495,00

Spoedkeuring (rapportage binnen 24 uur na inspectie in huis)

Geprinte rapportage per post

Reiskosten buiten straal van 30 km

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, reiskosten en overige kosten.

€ 12,50

De rapportage ontvangt u als Pdf per mail, indien wenselijk wordt er (tegen meerkosten) een rapportage per post geleverd.

Toeslagen

Woningen > 800 m3, prijs per extra 100 m3 € 37,50

€ 0,35/per km

€ 47,50

Prijzen op aanvraag

Tarieven regio Midden - Limburg *

Prijzen gelden voor woning met een inhoud t/m 600 m3.

De rapportage ontvangt u als Pdf per mail, indien wenselijk wordt er (tegen meerkosten) een rapportage per post geleverd.

Prijzen gelden voor woning met een inhoud t/m 600 m3.

Bouwkundige keuringen

Opleveringen, deelinspecties en MJOP

€ 220,00

Eerste twee uur, vervolgens € 35,00 voor elk half uur extra

Eerste twee uur, vervolgens € 35,00 voor elk half uur extra

Minimum en ook starttarief € 150,00 voor het eerste uur

Minimum en ook starttarief € 150,00 voor het eerste uur


