
 

 

 

 

 

 

DESKUNDIGENRAPPORT  

GESCHILLENCOMMISSIE GROEN 

 
 
Naam deskundige : L.D. van der Veen 

Dossiernummer : GRO 106044 

Datum bezoek : 9 februari 2017 

Naam consument : VVE De Lange Balk; Dhr. S. Langeveld 

Woonplaats consument : Amsterdam 

 

 
  De consument is telefonisch uitgenodigd op 20-01-2017 

 Gesproken met: Dhr. S. Langeveld 

  De ondernemer heeft aangegeven niet bij het deskundigenonderzoek aanwezig te willen zijn. 

  De ondernemer is desgevraagd, dan wel op initiatief van de deskundige toch telefonisch  

uitgenodigd op  20-01-2017 

 Gesproken met: Dhr. A.F. Meijers  

 

De consument was bij het onderzoek aanwezig :  ja /  nee 

De ondernemer was bij het onderzoek aanwezig:  ja /  nee 

Foto’s bijgevoegd  ja /  nee 

 

 

1. Dit rapport betreft: 

(korte omschrijving van onderzocht artikel/object e.d.) 

 

 aanleg van de tuin   

 onderhoud van de tuin 

 gegeven advies over de uitvoering van bepaalde werkzaamheden   

 opstellen van plannen en/of begrotingen   

 leveren van materialen:   dood materiaal    levend materiaal 

 anders, namelijk: 
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2. Nadere omschrijving van de tuin 

 

- Oppervlakte van de tuin :  131 m2   niet van toepassing 

 

- Ligging van de tuin : 5 galerijen met tegels t.b.v. entree woning 

 

 

3. Korte omschrijving van de klacht(en) 

 

Kort na de oplevering zijn druppels, vegen en vlekken op de Furora Antra tegels ontstaan. 

Hovenier heeft 2 keer de tegels gereinigd m.b.v. emmertjes water, hetgeen niet tot het verdwijnen 

van de vlekken heeft geleid. 

Consument heeft daarna zelf een derde partij opdracht gegeven de tegels te reinigen met een borstel 

machine. Na die reiniging bleven de druppels, vegen en vlekken op de tegels aanwezig. Hovenier was 

bereid de kosten van het laten reinigen voor zijn rekening te nemen, mits er per omgaande betaald 

zou worden. 

Ca. 30 tegels liggen niet stabiel; 5 tegels zijn beschadigd aan de randen.  

 

Consument stelt primair voor de tegels te herstellen of te vervangen; subsidiair ontbinding van de 

overeenkomst voor zover die betrekking heeft op de Furora Antra tegels 

 

 

4. Vaktechnisch oordeel 

 

Gaarne uw bevindingen en uw vaktechnisch oordeel over de oorzaak van de klacht(en).  

 

De galerijen zijn in januari 2016 voorzien van nieuwe tegels, welke na het tonen van een monster ter 

plekke uitgekozen waren. 

 

Aannemer erkent dat door het verwerken van split langs de randen van de tegels, er wat stof op de 

tegels achtergebleven is, wat vlekken veroorzaakte. Hij heeft met weinig water (emmertjes) de tegels 

schoongemaakt, wat niet tot verdwijnen van de vlekken heeft geleid. 

In juni 2016 heeft een professioneel schoonmaakbedrijf aanbevolen om de tegels te reinigen met een 

(volgens Dhr. Langeveld) borstelmachine. Ook deze actie heeft de vlekken niet doen verdwijnen. 

 

De tegels liggen in een droge omgeving; hemelwater kan die vlekken (veroorzaakt door het stof uit 

het split) normaal gesproken in de tijd doen verdwijnen. In deze droge omgeving waar geen of weinig 

water (door reiniging) op de tegels komt, duurt dat langer. Die vervuiling is nu zeer beperkt nog aan-

wezig.  

De vervuiling op de tegels ten tijde van het deskundigenonderzoek betreft voornamelijk vervuiling 

door gebruik en stof uit de omgeving.  

 

Van losliggende tegels of beschadigde tegels is ten tijde van het onderzoek geen sprake meer; deze 

problemen zijn inmiddels verholpen volgens aannemer en consument. 
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5. Omvang van de klacht 

 

Is naar uw vaktechnisch oordeel de omvang van de geconstateerde gebreken: 

 

 ernstig 

 opvallend 

 gering 

 onopvallend 

 bijna niet te zien 

 anders, nl.: 

 

 

6. Herstel 

 

Is herstel technisch mogelijk :  ja /  nee 

 

Zo nee, waarom niet? 

Gezien de nog zeer beperkte aanwezigheid van de oorspronkelijke vervuiling, acht ik het verder reini-

gen niet zinvol en vervanging van de tegels niet aan de orde.  

 

 

 

7. Toelichting  

 

Ruimte voor een eventuele toelichting op het deskundigenrapport: 

 

De vervuiling en krassen op bijgaande foto’s zijn van het gebruiken van de tegels en niet een overblijf-

sel van het leveren en aanbrengen van de tegels. 

 

 

 

 

 

Datum : 13 februari 2017 

Handtekening deskundige :  


