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Deze brief bevat belangrijke informatie over 
Bouwkundige opname te Overloon 
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Betreft : Bouwkundige opname te Overloon 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Binnenkort wordt er gestart met Bouwplan Overloon te Overloon. Wij hebben opdracht ontvangen van 
Ghijsen Vastgoed voor het uitvoeren van een bouwkundige opname van uw pand, voor aanvang van 
bovengenoemd project.  
 
Bij een dergelijke opname van Hanselman Groep B.V. wordt de bouwkundige staat/conditie van uw 
pand middels tekst en foto`s vastgelegd. Vanzelfsprekend gaan wij bij de bouwkundige opname op 
deskundige en onafhankelijke wijze te werk. 
 
Een bouwkundige opname is in uw belang als omwonende. Mocht er onverhoopt schade ontstaan aan  
uw pand, dan zult u moeten aantonen dat de schade nog niet aanwezig was voor de start van de 
werkzaamheden. Een bouwkundig rapport zal hier uitsluitsel over kunnen geven. Bij gebrek aan een 
opnamerapport, zult u zelf voor de onderbouwing van een eventuele claim moeten zorgdragen. 
 
De kosten voor de bouwkundige opname van uw pand zijn voor rekening van Ghijsen Vastgoed. De opname 
is voor u dus kosteloos.  
 
De bouwkundige opname vindt plaats op 10 januari 2022 t/m 11 januari 2022 en 13 januari 2022. 
 
De navolgende opname(s) is (zijn) bij u van toepassing: 
 
Buitenopname: 
- Bij deze opname wordt de volledige buitenzijde in de opname betrokken. 
- Indien uw pand rondom vrij toegankelijk is hoeft u in principe tijdens de bouwkundige opname niet 
aanwezig te zijn. Indien u afwezig bent, hebben wij uw toestemming nodig om uw terrein te mogen betreden. 
Wij verzoeken u dit op de website kenbaar te maken. 
 
Binnenopname icm buitenopname: 
- Bij deze opname wordt naast de volledige buitenzijde ook alle ruimten van de binnenzijde van uw pand in 
de bouwkundige opname betrokken. 
- Wij vragen u tijdens de bouwkundige opname aanwezig te zijn en ons toegang te verlenen tot uw terrein en 
pand. 
 
Belangrijke informatie in relatie tot het Coronavirus (alleen van toepassing bij binnenopname)  
Voor het veilig uitvoeren van een binnenopname zijn de experts goed geïnstrueerd. Te allen tijde houden zij 
de richtlijnen van het RIVM in acht. Verder draagt elke expert handschoenen. De expert desinfecteert zijn 
handen meerdere malen per dag.  
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Om ervoor te zorgen dat de expert niets in uw huis hoeft aan te raken, verzoeken wij u – vóór zijn komst – 
alle deuren open te zetten. Indien u graag met de expert wilt meelopen, verzoeken wij u 1,5 meter afstand in 
acht te nemen.  
 
Voor verdere informatie zie: www.hanselman.nl/corona 
 
Indien u niet wilt meewerken aan de binnenopname, zal de expert enkel de opname van de bereikbare 
buitengevels uitvoeren. Let op: in dit geval zult u bij een eventuele schadeclaim met betrekking tot gebreken 
aan de binnenzijde van uw woning, zélf voor de bewijslast zorg moeten dragen. ( Let op dit is alleen van 
toepassing als er een binnenopname wordt uitgevoerd, dit kunt u terug zien op de voorzijde van deze brief ) 
 
Afspraak maken 
U kunt op de website inloggen met onderstaande gegevens en aangeven op welke dag en dagdeel ( dit als 
er meerdere opties mogelijk zijn) u de opname wenst. Dit is mogelijk tot uiterlijk 23.00 uur op de avond vóór 
de opnamedag. Het is niet mogelijk om een specifieke tijd af te spreken. Indien u geen medewerking wilt 
verlenen of niet aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u dit ook op de website kenbaar te maken. 
 
Mocht de opname niet door kunnen gaan in verband met een positieve test op Corona, verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen. 

 
Website: https://hanselman.allsolutions.nl 

Uw gebruikersnaam: 10233955 

Uw wachtwoord: dshfkfsk 

 
Indien wij geen informatie van u hebben ontvangen, wordt de buitenzijde van uw pand voor zover zichtbaar 
vanaf openbaar terrein opgenomen. 
 
Rapportage 
Binnen 2 weken na de laatste opnamedag, kunt u de rapportage van uw pand inzien en downloaden. U kunt 
inloggen middels de bovengenoemde gegevens. Mocht u vragen/opmerkingen hebben over de rapportage, 
dan kunt u dit direct per e-mail aan ons kenbaar maken: opname@hanselman.nl. Vermeld hierbij het 
betreffende adres en ons referentienummer 78246/001. 
 
Kwaliteitscontrole 
Het is mogelijk dat u na de bouwkundige opname een bezoek krijgt van één van onze medewerkers of een 
medewerker van certificerings-instelling SKG-IKOB. Deze medewerker zal achteraf een controle op de 
bouwkundige opname van de expert uitvoeren om onze kwaliteit te waarborgen. Het eventuele bezoek van 
deze medewerker wordt niet van te voren aangekondigd. 
 
Indien u niet de eigenaar van het pand bent, verzoeken wij u vriendelijk de eigenaar/beheerder te 
informeren. 
 
Voor een nadere toelichting op de bouwkundige opname verwijzen wij u naar bovengenoemde website. 
 
Voor vragen over Bouwplan Overloon te Overloon verwijzen wij u naar Ghijsen Vastgoed. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Hanselman Groep B.V. 
Deze brief is automatisch gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. 
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