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    Gegevens LM Bedrijven  
Projectnummer 10-07 Technicus A Lamsma 
Datum onderzoek 09-07-2020 Telefoon 0628448233 
Vervolgnummer  E-mail Lm-bedrijven@live.nl 
 
Aanwezig bij 
onderzoek 

Dhr bóing 

 
Ingeschakeld door / opdrachtgever 
(Bedrijfs)Naam Bóing Uw kenmerk  
Contactpersoon  Telefoon 06-12384398 
Straat Gording 98 E-mail 

algemeen 
 

Postcode en plaats 1628 JE Hoorn Telefoon  
 E-mail munsterboing@hotmail.com 
 
Gegevens schadeadres 
Naam Bóing Telefoon  
Adres Gording 98 Mobiel 06-12384398 
Postcode en plaats 1628 JE Hoorn E-mail munsterboing@hotmail.com 
 
Gegevens object    
Reden lekdetectie / 
thermografie 

Vochtplek in het plafond van de keuken deze word langzaam groter 
 
 

Vochtschade 
zichtbaar 

X Ja Nee  

 Vochtplek in het plafond van de keuken 
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    Resultaat onderzoek 
 Projectnummer   

LM Bedrijven  
 

Lekkage 
vastgesteld 

X Ja Nee Lekkage is: Cv leiding koof slaapkamer 
achterzijde  

 
Locatie lekkage 
 
 
 

Eerste 
verdieping 

Slaapkamer 
achter zijde 

Cv leiding in 
leiding koof 

Zie conclusie en advies 

    

 
Toegepaste 
meettechnieken 

X Vochtmeting  Leiding 
lokalisator 

 Rioolcamera 

 X Thermografie  Rooktest X Visuele  inspectie 
  Gasdetectie  Druk test 

met water 
X Cv installatie loopt 

langzaam leeg(de druk 
loopt weg)  

 X Endoscopie  Druk test 
met 
traceergas 

  

 
Conclusie en 
advies 

 Het schadebeeld is zichtbaar in het plafond van de keuken er zit een 
vochtplek in het plafond en deze word langzaam groter 
Boven de vochtplek bevind zich de scheiding wand van de badkamer en de 
slaapkamer . 
Op deze plaats op de eerste verdieping bevind zich in de badkamer een vrij 
hangend toilet deze hebben we gedemonteerd om achter de wand te kijken 
en hier geen vocht aangetroffen. 
Aan de andere kant van de wand is de slaapkamer met daar in een koof voor 
de cv leidingen 
Door met endoscoop camera in deze koof te kijken lekkage sporen op de cv 
leiding aangetroffen 
Vervolgens hebben we de cv installatie op druk gezet deze was in 2 maanden 
tijd terug gelopen naar 0.3 bar 
 
De vochtplekken komen van de cv lekkage in de leiding koof in de slaapkamer 
om bij deze leiding te komen moet de koof open worden gemaakt .  

Foto’s bijgevoegd  XJa Nee 
 
Vervolgactie 
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    Foto’s Projectnummer:  
 
 

 
 
Vochtplek in het plafond van de keuken deze word steeds iets bgroter 
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op de eerste verdieping bevind zich de badkamer op de plaats van het vochtplek zit het vrij hangend toilet  
door de toilet pot los te nemen konden  we achter de wand kijken en hier geen vocht aangetroffen 

 In de slaapkamer naast de badkamer zit een leidingkoof met de cv leidingen . 
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Met endoscoop camera in deze koof kunnen kijken en daar de lekkage waargenomen 
de cv leiding lekt in de leidingkoof de cv druk is  gedaald tot 0,5 bar 

De cv installatie is 2 maanden terug gecontroleerd en op druk gezet in deze periode is de vochtplek ook 
ontstaan. 
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 Om bij de lekkage te komen zou er een luik in de koof moeten worden gemaakt. 
 
 
 


