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Voorlopige en definitieve oplevering: een checklist 
 

1. Leefruimtes  
(hal, woonkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamer, overloop, badkamer, toilet, garage/bergruimte) 

 

➢ Let in elke binnenruimte op: 

  Opmerkingen 

 Plafond 

 

 

− Is de verlichting in het plafond mooi 
weggewerkt en zijn er genoeg 
lichtpunten voorzien? 

− Zijn er geen oneffenheden? 

− Zijn er geen vochtproblemen 
merkbaar? 

− Is het plafond schilderklaar? 
 

 

 Kozijnen/ramen (binnen en buiten) 

 

 

− Zijn de ramen mooi afgewerkt 
(m.a.w. ingepleisterd en afgekit)? En 
volledig waterdicht? 

− Is de beglazing in uitstekende staat 
(geen krassen, enz.)? 

− Openen en sluiten de kozijnen 
zonder dat je eraan moet wringen of 
zonder dat ze beginnen te piepen? 
Controleer dit ook voor de kiepstand 
(indien van toepassing). 
 

 

 Vensterbanken 

 

 

− Zijn de venstertabletten correct 
geplaatst en rondom 
afgewerkt/afgekit? 

− Zijn de vensterbanken in het juiste 
materiaal/de juiste kleur? 

− Wateren de vensterbanken correct af 
(m.a.w. geen stilstaand water op de 
tabletten te bespeuren)? 
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 Vloeren en tegels 

 

 

− Verkeert de vloerbedekking in goede 
staat (nergens barsten, vlekken…)? 

− Zijn de plinten mooi afgewerkt (geen 
kieren)? 

− Zijn de tegels mooi uitgelijnd? En 
waterpas ? Dit kan je testen door te 
kijken of er plassen blijven staan 
tijdens het poetsen. 

− Controleer de voegen van alle 
tegelwerk. Zijn ze in de juiste kleur 
en overal even breed? Nergens 
barsten? Zijn er uitzetvoegen 
voorzien waar nodig? 
 

 

 Installaties – C.V., elektra, gas 

 

 

− Werken alle stopcontacten en werkt 
alle verlichting? Is het aantal correct 
en staan ze op de juiste plaats? 

− Is alles correct afgewerkt (zeker in 
vochtige ruimtes)? Dit is bijvoorbeeld 
belangrijk m.b.t. elektrocutiegevaar. 

− Werken alle radiatoren, convectoren 
of vloerverwarming? 

− Zijn alle meters voor gas, elektriciteit 
en water goed aangesloten? 

− Wanneer er een kachel/haard 
voorzien is: is deze correct 
aangesloten (geen rookvorming 
binnenshuis) & netjes weggewerkt? 

− Zijn de nodige keurings- of 
indienststellingsattesten in orde? 
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 Wanden 

 

 

− Ziet de bepleistering er mooi egaal 
uit? 

− Zijn er geen zichtbare barsten of 
scheuren? 

− Zijn er vochtproblemen? 

− Is er niet te ver onder de waterkering 
gepleisterd? 

− Zijn de gipskartonplaten (gyproc) 
voldoende stevig bevestigd? Zo niet, 
zal je geen gewicht aan je wanden 
kunnen bevestigen. 
 

 

 Deuren (voordeur en binnendeuren) 

 

 

− Openen ze in de juiste richting? 

− Zijn alle klinken en sloten juist 
gemonteerd? (indien van toepassing: 
zijn de sleutels bijgeleverd?) 

− Zijn ze mooi ingepleisterd? 

− Klemmen of piepen ze niet? 

− Zijn de deurstijlen naar wens 
geplaatst? 
 

 

 
Schilder- en behangwerken (meestal 
bij definitieve oplevering) 

 

 

− Zijn de juiste kleuren gebruikt? 

− Is de verf egaal & in voldoende lagen 
aangebracht? Geen blaasjes of 
afgebladderde verf? 

− Sluit het behangpapier mooi aan 
zonder spleten, ook in alle hoekjes en 
kantjes? 

− Zijn er geen verfresten 
achtergebleven op omliggende 
materialen? 
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 Ventilatie-voorzieningen 

 

 

− Werd het ventilatiesysteem voorzien 
zoals in het lastenboek? (bv. 
ventilatie type D?) 

− Is het ventilatiesysteem 
functionerend? Dit is erg belangrijk 
om te controleren in vochtige 
ruimtes zoals de badkamer. 

− Is er geen lawaaihinder door 
loshangende delen? 
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➢ Let per kamer eveneens op:  

  Opmerkingen 

 Zolder  

 

Dakramen en/of dakkapel, bv.: 
− Zie boven onder ‘kozijnen’ 
− Is de overgang tussen de 

dakbedekking en het 
dakraam/dakkapel op een ordelijke 
en vooral waterdichte manier 
uitgevoerd? 
 

 

 

Dakgoten en -doorvoeren, bv.: 
− Sluiten alle dakgoten mooi op elkaar 

aan? 

− Geen loshangende onderdelen en 
lekken? 

− Zijn er voldoende bevestiginspunten 
gebruikt? 

− Wordt het water vlot afgevoerd: 
geen plassen onder de goten of 
regenpijpen? 
 

 

 Trappenhal  

 

Trap, bv.: 
− Werd de leuning correct 

geïnstalleerd? 

− Is de trap voorzien van de juiste 
bekleding (tegels, hout, …)? 

− Zijn alle treden even hoog en zijn er 
geen loshangende treden? 

− Is de trapverlichting correct 
gemonteerd? 
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 Badkamer  

 

Tegel-, voeg- en kitwerk, bv.: 
− Zijn de tegels correct geplaatst: in 

een rechte lijn, geen barsten, geen 
losliggende tegels, in de juiste kleur 
& het juiste formaat? 

− Zijn alle tegels opgevoegd (in de 
juiste kleur) en waar nodig opgekit? 

 

 

Sanitaire toestellen en meubilair, bv.: 
− Controleer of je bad, douche, 

kranen, wastafel(s) en 
badkamermeubels naar wens zijn. 
Staat alles op de juiste plaats? Is 
alles voldoende stevig bevestigd? 

− Zijn eventuele spiegels correct 
geïnstalleerd? 

− Is de elektriciteit in de badkamer op 
een aparte elektrische kring 
aangesloten en werd er een correcte 
zekering voorzien? 
 

 

 

Watervoorziening, bv.: 
− Zijn alle kranen aangesloten? 

− Is de waterdruk OK? 

− Controleer of alle sifons droog blijven 
aan de buitenkant na watergebruik 
(geen lekken?) 

− Is er warm water? 
− Spoelt het toilet vlot door? 

 

 

 Keuken  

 

Apparaten, bv.: 
− Zijn alle apparaten aanwezig: 

vaatwas, microgolfoven, oven, 
ijskast, diepvriezer, dampkap, 
kookvuur…? Test uit of ze allemaal 
naar behoren functioneren. 

− Zijn ze mooi weggewerkt? 

− Controleer ook alle 
nutsvoorzieningen (water, gas, …). 
 

 

 

Werkblad, bv.: 
− Is het werkblad correct gemonteerd? 

− Is de spoelbak mooi weggewerkt, 
afgekit en de kranen geïnstalleerd?  
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Schrijnwerk, bv.: 
− Zijn alle kastjes en handvatten 

aanwezig?  

− Hangen ze recht/waterpas?  

− En openen/sluiten de kastjes en 
schuiven gemakkelijk? 
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2. Installaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Opmerkingen 

 Installaties  

 

C.V.-ketel, bv.: 
− Geen storingen op het display? 

− Is de temperatuur van de boiler 
correct ingesteld? 

− Werd het indienststellingattest 
afgeleverd? 

− Gebeurt de aanvoer van lucht en 
afvoer van rookgassen op een 
correcte manier? 
 

 

 

Elektra, gas, water, bv.: 
− Zijn alle meters aangesloten? 
− Is de warmwatervoorziening in orde? 

− Zijn de zonnepanelen correct 
geïnstalleerd en aangesloten? 

− Is de warmtepomp correct 
geïnstalleerd en aangesloten? 

− Is de aansluiting voor de wasmachine 
in orde? 

 

 

 

Telefoon- en kabelaansluitingen, bv.: 
− Functioneren de aansluitingen? 

− Zijn ze geïnstalleerd op de correcte 
plaats(en)? 
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3. Exterieur 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Opmerkingen 

 Dak & gevel  

 

Dak, bv.: 
− Is de dakisolatie correct 

aangebracht? Geen koudebruggen of 
loshangend isolatiemateriaal? 

− Heeft de isolatie de benodigde dikte 
om de gewenste isolatiewaarde te 
bekomen? 

− Werden dampopen/dampdichte 
folies aangebracht op de juiste 
plaatsen? 

− Bekijk de staat van de dakbedekking. 
Voor een hellend dak: ligt de 
dakbedekking goed vast? Geen 
barsten in de dakpannen? Voor een 
plat dak: zijn alle naden van de 
roofing of EPDM goed afgedicht? En 
watert het dak af (geen plassen na 
een regenbui)? 
 

 

 

Gevel-, metsel,- en voegwerken, bv.: 
− Geen barsten in het voegwerk? 

− Is het voegwerk in de gewenste 
kleur? 

− Gevelbekleding naar wens? Indien 
gevelbepleistering: geen barsten, 
kleurverschillen… 

− Geen vochtproblemen te bespeuren? 

− Is de waterkering op alle plaatsen 
correct toegepast? Let hier vooral op 
bij ramen/deuren en op plaatsen 
waar riolerings- en ventilatiebuizen 
geïnstalleerd zijn! 
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Opmerking: Ondanks dat wij zo volledig mogelijk proberen zijn, is deze lijst niet exhaustief. Hou dus 
zeker oren en ogen open tijdens de oplevering. Inspirerend Wonen noch Offrea kunnen 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten tijdens of na de voorlopige of definitieve 
oplevering. 

 Rondom het huis  

 

− Werden de afscheidingen, alsook 
verhardingen (oprit, terras & 
tuinpaden) geplaatst volgens het 
lastenboek? Controleer zeker voor 
verzakkingen. 

− Indien van toepassing: check ook de 
aanleg van de tuin (incl. verlichting 
en beplanting) en de staat van 
eventuele bijgebouwen (carports, 
tuinhuizen…). 

 

 

 Schoonmaakwerken  

 

− Werd al het puin, bouwafval en de 
overtollige grond afgevoerd? 

− Werd de woning in propere staat 
achtergelaten? 
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