
Plaatsbeschrijving
Woning gelegen te James Ensorlaan 13, 2840 Rumst

Jef Janssen (Verhuurder)
Kerkstraat 11
2840 Rumst

Tom Peeters (Huurder)
Grote markt 20
2630 Niel

Betreft
Plaatsbeschrijving woning te Rumst, James Ensorlaan 13, opgemaakt op 05/06/2014.
Onderstaande beschrijving heeft tot doel het pand te beschrijven, meerbepaald aanwezige
schade, ter voorbereiding van verhuur. De niet vermelde ruimtes worden geacht geen
gebreken te vertonen.

Opgesteld door Peter Loomans
Molenstraat 123
2550 Kontich

078 48 08 91
loomans.peter@gmail.com
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ATTENTIE

Plaatsbeschrijver.eu laat toe om foto's op te nemen in pdf verslagen. Om privacy redenen zijn de foto's echter
verwijderd in dit voorbeeld.

Plaatsbeschrijver geeft u ook de mogelijkheid om alle informatie in dit verslag via de website beschikbaar te
stellen aan uw klanten gedurende de duur van de huur. Zo hebben huurder en verhuurder ook steeds toegang tot
de hoge resolutie versie van de foto's die gemaakt werden.
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1. Lijst van sleutels die aan de huurder overhandigd werden

Omschrijving Aantal

Voordeur 2

Garage 2

2. Lijst van meterstanden

Omschrijving Meternummer Meterstand

Tussenteller water (in appartement onder trap) 124 m3

Gas 28436895 966 m3

Elektriciteit, Index I (dag) 34763355 1406 kWh

Elektriciteit, Index II (nacht) 34763355 1410 kWh

3. Plaatsbeschrijving - Algemeen situatie

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Elektriciteit R

Verwarming R

Beschrijving Vloer

In het WC, berging onder de trap en de badkamer zijn keramische tegels aanwezig

Houten eiken plankenvloeren, geschuurd en lichtjes wit geolied zijn in de andere delen aanwezig

Beschrijving Muren

Binnenmuren zijn bepleisterd en geschilderd in een lichte tint van wit. Gelet dat het schilderwerk +/- 2 jaar
oud is bevindt deze zich nog in een goede staat, behoudens plaatselijk een veeg of lokaal een kleine inslag
door de vorige bezetting. Op sommige plaatsten bevinden zich nog een nagel ov vijs in de muur zoals verder
vermeld in de gedetailleerde beschrijvingen.
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Plinten onderaan de muur zijn doorgaans uitgevoerd in hout en in dezelfde kleur geschilderd als de muur.

Beschrijving Plafond

De plafonds zijn in de meeste gevallen bepleisterd en geschilderd in het wit
In de meeste lokalen is een centraal lichtpunt aanwezig, meestal voorzien van een verlichtingsarmatuur
behorende aan de eigenaar/verhuurder

Beschrijving Ramen en deuren

Het buitenschrijnwerk in hout is zo goed als nieuw en gesatineerd geschilderd in een donkere kleur. De ramen
zijn van dubbele isolerende HR-beglazing en roestvrij beslag. Venstertabletten zijn in natuursteen.

Binnendeuren zijn vlak geschilderd en voorzien van een hedendaags beslag in aluminium of roestvrij metaal.
De deuren bezitten een dubbele deurkruk en een slot voorzien van één gewone sleutel 'Litto' tenzij ander
vermeld. De deuren hangen door middel van drie of vier scharnieren in een klassieke houten deuromlijstingen
welke in het wit geschilder zijn.

Beschrijving Elektriciteit

Normale elektrische voorzieningen van schakelaars en stopcontacten in een standaard vierkantig type met een
witte kleur

Beschrijving Verwarming

Individuele condenserende gaswandketel voor de centrale verwarming en warm water productie. Wit gelakte
radiatoren uitgerust met een thermostatische kraan. Leidingen uit de vloer of muur zonder afdekrosas.

4. Plaatsbeschrijving - Hal

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Meubilering R

Beschrijving Vloer

Houten treden en bordesbevloering in parket
Beide vertonen een verschillend aspect en houtsoort

Beschrijving Muren
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Bepleisterd en geschilderd
Twee muurlichtpunten in trappenhuis
Eén noodverlichtingsarmatuur
Eén sirene brandalarm + brandblusser in het trappenhuis

Inkomdeur with geschilderd, branddeur Rf 1/2 uur
Inkom bol deurknop, cilinderslot met meerpuntssluiting.

Beschrijving Plafond

Bepleisterd en wit geschilderd
In het midden boven het bordes een centraal verlichtingsarmatuur
Eén rookdetector aanwezig

Beschrijving Meubilering

Een open kolomkast met schabben
Een schakelaar

5. Plaatsbeschrijving - Living

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Meubilering R

Beschrijving Vloer

Eiken parketvloer - geolied.

Beschrijving Muren

Bepleisterd en geschilderd

* Voorgevel:
Balkon met zwart gelakte metalen borstwering
Gevelwanden bestaande uit sierplijster en mozaïkbekleding
Plinten in hout, wit geschilderd zoals de muur

* Muur 2 (kant trappenhuis)
Defect: één vijs en twee nagels in vooruitspringend wandgedeelte rechts.
Stopcontacten (achter de kast)
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* Muur 3 (zicht naar eetkamer)
Keukenscheiding door middel van een ontbijtbar en drie zitkrukken
Ontbijttablet in grijze melamine, rechte rand
Defect: aan de uitspringende hoeken van de plint onderaan de wand, lokale verfbeschadiging vast te stellen
Een omgevingsthermostaat 'Honeywell' op de muur rechts

* Muur 4 (kant scheidingsmuur)
Muur geschilderd en voorzien van een decoratieve print (zwart-wit wereldkaart)
Twee dubbele stopcontacten

Beschrijving Plafond

Bepleisterd en wit geschilderd
Een centraal lichtpunt met deco verlichtingsarmatuur
Tegen de beide zijwanden aan bevindt zich een ronde verluchtingsmond
Rondom de verluchtingsmonden bemerken we een aureool van stofafzetting

Beschrijving Ramen en deuren

Houten raam aan gevelkant met dubbele beglazing zoals algemeen beschreven
Een metalen gordijnrail bevestigd door middel van drie L-muurhaken
Een overgordijn in linnen (gebroken wit) - tweedelig

Beschrijving Meubilering

Een kastgeheel waarvan de fronten in witte en rode lakverf zijn uitgevoerd: draaideurtjes, 4 laden en een
kolomkast met leggers
Een TV toestel 'Panasonic' en twee geluidsboxen
Een hifi installatie 'Technics' - 3 delig
Een B-box en decoder van 'Belgacom'
Een zitbank in grijze stof, loungezetel

6. Plaatsbeschrijving - Keuken

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Keukenkasten R

Keukentoestellen R

Overige meubilering R

Pagina 6 van 12



Beschrijving Vloer

Originele vloertegels in gres herplaatst.

Beschrijving Muren

Bepleisterd en geschilderd
Mozaïk tegelwerk 10/10 tussen de kasten
Houten geschilderde plinten

* Muur 1 (muur naar inkom)
1 dubbele en 1 enkel schakelaar
Een deurstop in inox met rubberen ring bevestigd in de vloer

* Muur 2 (wand langsheen trap naar duplex)
Een radioator met thermostatische kraan
Eén enkel stopcontact
Defect: Een verticale doorlopende barst in de structuur op 12cm links van de berging over de trap.

* Muur onder trap
Bergruimte als ingebouwd kastgeheel toegankelijk via twee vlakke geschilderde MDF panelen en kleine
handgreep in L-vorm
In deze bergplaats bevinden zich de collectoren en leidingen van CV en sanitair
Tegen de wand zijn open schabben aangebracht

* Muur 3 (achtergevel)
1 schakelaar
1 drievoudig stopcontact

* Muur 4 (keukengeheel)
Wand bekleed met keukenkasten en een werknis

Beschrijving Plafond

Plafond met een licht verlaagd gedeelte en in helling onder dak, geheel bepleisterd en wit geschilderd.
Een centraal lichtpunt met verlichtingsarmatuur

Beschrijving Ramen en deuren

Een valraam waarvan de retour en tablet zijn bepleisterd en geschilderd.
Een dubbele terrasdeur in hout met dubbele beglazing

Beschrijving Keukenkasten

Vier hangkasten, waarvan links een doorgang flexibele leiding in aluminium van de dampkapafvoer naar de
buitengevel gaat
Links een kolomkast met ingebouwde diepvriezer.
Spoeltafel inox 'Franke' met één grote en één kleine uitgietbak en druipvak. Eéngreepsmengkraan met hoge
ronde beweegbare bek.
Onder het werkvlak een onderkast met drie schuiven; 1 lade onder oven; 1 grote kast met legger
Afvoer in PVC en zwarte PE.
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Beschrijving Keukentoestellen

Inox dampkap voorzien van 2 lampen en 2 metalen filters
Inbouw vitro-keramische kookplaat 'AEG', 4 bekkens
Inbouw oven 'AEG' -type G1AVM11KB voorzien van een rooster en 2 bakplaten
Inbouw vaatwasser 'Bosch' voorzien van twee korven en bestekmandje

Geheel van toestellen in propere en onderhouden staat

Beschrijving Overige meubilering

Een vrijstaande houten eettafel
4 stoelen met een linnen bekleding

7. Plaatsbeschrijving - Toilet

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Sanitaire uitrusting R

Beschrijving Sanitaire uitrusting

Een handwasbakje in wit verglaasd porselein; koud waterkraan in chroom.
Afvoer, reukafsnijding, afsluitkraantje en leidingen onderaan zijn zichtbaar.

Een inox vuilnis emmertje

Een WC papier houder in geborsteld roestvrij staal

Ophang WC in wit verglaasd porselein 'Duravit', voorzien van een stevige zitting en deksel in het wit.
Ingebouwd spoelreservoir met een witte bedieningsplaat 'Geberit' met dubbele functie

Achteraan boven het WC een inbouwkast voorzien van wit geschilderde dubbele deurpanelen MDF en inox
L-greep. Binnenzijde ruw afgewerkt. Individuele gaswandketel 'Vaillant' - Ecotec pro.

Beschrijving Vloer

Keramische vloertegels 15/15 of 20/20 in licht grijze kleur
Plinten in hetzelfde materiaal
De voeg tussen vloertegels en parket onder de deur is niet afgekit
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Beschrijving Muren

Lichtgrijs geschilderd
Eén muurlichtpunt met verlichtingsarmatuur
1 schakelaar
Een inox kapstokhaak (Ikea) met zes kapstokken hangt los bovenaan op de deur

Beschrijving Plafond

Bepleisterd en wit gechilderd

Beschrijving Ramen en deuren

Deur: zie algemene beschrijving

8. Plaatsbeschrijving - Badkamer

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Sanitaire uitrusting R

Beschrijving Vloer

Keramische vloertegels 15/15 of 20/20 in licht grijze kleur
Vloerplinten in gelijkaardig materiaal

Beschrijving Muren

Bepleisterd en geschilderd
Mozaïektegels in de doucheruimte

* Muur 1 (gevel)

* Muur 2 (lavabo)
Een dubbel stopcontact

* Muur 3
Een radiator met thermostatische kraan.

*Muur 4
Defect: een kleine beschadiging aan de linker zijwand bovenaan de kast ter grootte van +/- 3cm diameter
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Beschrijving Plafond

Verlaagd plafond, bepleisterd en wit geschilderd
Defect: een constructie barst en voeg tussen verlaagd plafond en de wanden wegens de zetting van het
gebouw en verschil in materiaal.
Een centraal lichtpunt met rond verlichtingsarmatuur

Beschrijving Ramen en deuren

Dubbel opengaand raam in hout voorzien van dubbele beglazing. Op het glas onderaan is een matte film
gekleefd aan de binnenzijde.
Deur zoal algemeen beschreven

Beschrijving Sanitaire uitrusting

Grote platte douchetub in wit acryl, lichtjes verhoogd geplaatst
Thermostatische mengkraan 'Grohe' met grote regelbare handdouch op een muurbar
Inox rek als handdoekhouder

Lavabo in wit verglaasd porselein
Een ééngreepmengkraan 'Grohe'
Brede spiegel en verlichtingsarmatuur met buislamp en afdekkap
Onder de lavabo een onderkast met twee deuren in witte melamine, 1 legplank
Een handdoekhouder in inox met beweegbare armen

Ophang WC in wit verglaasd porselein 'Duravit' voorzien van een stevige zitting en deksel in het wit.
Ingebouwd spoelreservoir met een witte bedieningsplaat 'Geberit' met dubbele functie
Een WC papier houder in geborsteld roestvrij staal.

9. Plaatsbeschrijving - Slaapkamer

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Bed R

Beschrijving Muren

Bepleisterd en beschilderd
2 muurlichtpunten met verlichtingsarmatuur boven het beduiteinde
1 dubbele schakelaar
1 dubbel stopcontact
1 muurspiegel bevestigd tegen de muur met vier spiegelhaken
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Beschrijving Vloer

Eiken parketvloer

Beschrijving Plafond

Bepleisterd en wit geschilderd
Zes ronde verlichtingsarmaturen met ledverlichting

Beschrijving Ramen en deuren

Dubbel schuivend raam in hout en dubbele beglazing
Raambekleding door middel van optrekbare vouwgordijnen

Beschrijving Bed

Een dubbel groot bed, type boxspring, met achterwand

10. Plaatsbeschrijving - Terras

Item Met defect Geen defect

Vloer R

Muren R

Plafond R

Ramen en deuren R

Beschrijving Vloer

Exotische hardhouten beplanking met open voegen

Beschrijving Muren

* Scheidingsmuur met cementbezetting
Defect: een constructief verticale barst in de verhoogde scheidingsmuur alsook het afpellen van de dunne
eindlaag der bezetting.

* Achtergevel bezet met bepleistering
1 muurlichtarmatuur in glazen kubusvorm
1 aluminium roost van dampkap
1 buitenmuurkraan
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11. Ondertekening

Voor het overige zijn geen zichtbare gebreken vastgesteld.

Opgemaakt te Kontich, 05/06/2014.

Gezien en goedgekeurd:

De verhuurder,
Jef Janssen

De huurder,
Tom Peeters

De opsteller van het verslag,
Peter Loomans
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