
KEND DIT HUS

Inden du begynder at vedligeholde eller forandre dit hus er det vigtigt, at du lære dit hus særpræg og kvaliteter at kende. Det er også vigtigt, at forstå
husets byggemåde, teknik og de materialer, der er anvendt til at bygge huset med. Mest af alt er det vigtigt at forstå husets arkitektoniske udtryk.

Hver periodes huse har forskellige udtryk, stil og materialevalg. Måden, som materialerne sammenstilles på og anvendes til, er også forskellige i
periodernes forskellige huse.

De skader der forekommer på de forskellige hustyper er derfor også forskellige.

HUSKONSULENTEN kan hjælpe dig med at få det overblik, som  du længe har haft brug for og savnet.

Vi har lavet et spørgeskema, hvor du gratis kan teste dit eget hus tilstand. Efter indtastningen kan du naturligvis printe synsrapporten ud hos dig selv.
Med synsrapporten i hånden kan du få en håndværker eller flere til at komme med forslag og priser på udbedring af manglerne på dit hus.

HUSKONSULENTEN, som findes i alle kroge af landet, kan også hjælpe dig med at lave en udvidet hussynsrapport kaldet HUSETS RAPPORT. I den vil du få
et overblik over, hvad der skal gøres, hvornår det skal gøres, og hvordan det skal gøres. HUSKONSULENTEN  kan på baggrund  af din hussynsrapport
udarbejde  en officiel tilstandsrapport.

Du har måske længe gået rundt om dit hus og set, at du snart skal i gang med en større istandsættelse.  Du vender ryggen mod dit hus og tænker, at
problemerne nok løser sig selv.

HUSKONSULENTENs erfaringspriser kan også indgå i HUSETS RAPPORT.

HUSKONSULENTEN kan også hjælpe dig med forslag til nyt badeværelse, køkken, ombygninger / tilbygninger, nyt tag og nye vinduer. Har du brug for
hjælp til at finde den rette specialist, samarbejder HUSKONSULENTEN med flere, der kan hjælpe dig med at undersøge og istandsætte dit hus.

HUSKONSULENTEN kan også hjælpe med valg af håndværkere.

Du kan her på info@huskonsulenten.dk bestille HUSKONSULENTEN til at gennemgå dit hus/villa eller ejendom.

Du kan på hjemmesiden www.huskonsulenten.dk se et eksempel på udarbejdelsen af HUSETS RAPPORT.

Kurt Rosenkrans Høyer
Beskikket bygningssagkyndig
Arkitekt og malerikonservator
Tornagervej 13
2920 Charlottenlund
3964 120
2214 2120

Inden du begynder at taste ind i spørgeskemaet, vil det være en god idé at tage en stribe fotografier af huset, og af de skader du kan se.

Du er nu klar til at begynde indtastningen.



Kender du dit hus?

Hvor stort er dit hus kvardratmeter

Hvilket år er dit hus bygget ? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

og hvad?Hvilket år er dit hus blevet ombygget? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

Har dit hus gennemgået flere ombygninger så angiv det her

Hvilken type hus har du? (vælg blandt hustyperne nedenfor eller skriv her)

Bofællesskabet
(fra omkring 1970)

Landhuset
(fra omkring 1850)

Etagehuset
(begyndelsen af 1860)

Modernismens villa
(fra omkring 1920)

Romantisk villa
(fra omkring 1860)

Statslånshuset
(fra omkring 1955)

Typehuset
(fra omkring 1965)

Build-up huset
(fra begyndelsen af 1960)

Byggeforeningshuset
(fra omkring 1887)

Det individuelle hus
(fra omkring 2005)

Skønvirke villa
(fra omkring 1900)

Bedre byggeskik (fra
omkring 1920)

Bungalow villa
(fra omkring 1930)

Atriumhuset
(fra omkring 1950)



Hvilket år er dit hus blevet tilbygget? (er du i tvivl, angiv ca. årstal) og hvad?

og hvadog hvornårHvilke indvendige bygningsdele er blevet ombygget/renoveret ?

og hvadog hvornårHvilke indvendige bygningsdele er blevet ombygget/renoveret ?

og hvadog hvornårHvilke indvendige bygningsdele er blevet ombygget/renoveret ?

og hvadog hvornårHvilke indvendige bygningsdele er blevet ombygget/renoveret ?

og hvadog hvornårHvilke indvendige bygningsdele er blevet ombygget/renoveret ?

og hvadog hvornårHvilke indvendige bygningsdele er blevet ombygget/renoveret ?

Hvilken type lysindtag er der på dit hus?

Hvilken type skorsten er der på dit hus?

Hvilken type tagrende er der på dit hus? og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)Hvilken type udhæng er der på dit hus?

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)Hvilken type undertag er der på dit hus?

Hvilken type tag er der på dit hus?

Hvordan ser dit hus ud udefra?

Hvilken type facade  er der på dit hus?

Facade

Hvilken type fundament er der på dit hus?

Fundamenter

Er der kælder Hvikle type lysindtag er der til kælderen?

Hvikle type omfangsdræn er der på dit hus?

Er de malede?Hvilke type vinduer og døre er der i dit hus

Vinduer og døre

Hvikle materiale er dine vinduer lavet af?

Hvilke type glas er der i dine vinduer og døre?

Er dit hus blevet tilbygget flere gange så angiv det her

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

Hvornår er udvendige bygningsdele blevet ombygget/renoveret
og hvilke?

og hvad?

Er de udvendige bygningsdele blevet ombygget/renoveret flere gange så angiv det her

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)



Hvordan ser dit hus ud indefra?

Hvilken type elinstallation er der i dit hus?

Installationer

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)

Hvad er dit årlige elforbrug?       2003

                 2004

                 2005

kwh

kwh

kwh kr.

kr.

kr.

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)Hvilken type opvarmning er der i dit hus?

Hvad er dit årlige varmeforbrug      2003 kr.

kr.                 2004

                 2005 kr.

Har du servicekontrakt? hvor ofte?

Har du alarmsystem hvilke?

Isolering

og hvornår er det fra? (er du i tvivl, angiv ca. årstal)Hvilken isolering er der i dit hus?

Hvike anvendelse kan du bruge din kælder til?

Kælder

Du er nu nået så langt, at du kender dit hus.

Hvad er dit årlige vandforbrug? (seneste år) kubikmeter kr.



Lav et check på dit hus' tilstand

Hvordan er tilstanden på husets tag og tagvinduer?

Hvordan er tilstanden på husets skorsten og udluftningshætter?

Hvordan er tilstanden på husets kvist?

Hvordan er tilstanden på husets sokkel/fundamenter?

huller mos og alger manglende understrygning

nedbrudt undertagutætte skotrendemanglende tagsten

manglende ventilationløse inddækningerrevner og afskalninger i tagsten

insektangreb af tagværkvand på  fladt tagløse rygningssten

antenne og parabol

defekte udluftningshætterafskalninger

revner og nedbrudt afdækning manglende eller løs inddækning

manglende maling

utætte inddækninger og flunker

utætte skotrender

revner og afskalninger i tagsten

huller og manglende tagsten

buler i tagbelægning

utætte tagrender og nedløbsrøropfyldte tagrende

stoppede tagbrønde

nedbrudte tagrender og rustne randjern

manglende overfladebehandling

manglende afdækning

løse rulskifter

nedslidte og revnede sten

forvitring

bevoksning

afskalninger

revner

sætninger

murbihuller i fugerløse fugermisfagninger og saltudblomstringer

forvitring

afskalninger

tildækkede ventilationsriste

bevoksning

revner

revener i fundamenter

misfarvninger

sætninger

         andet

         andet

         andet

Hvordan er tilstanden på husets tagrender og nedløbsrør?

         andet

Hvordan er tilstanden på husets facader?

         andet

         andet

Hvordan er tilstanden på husets trappe og lyskasser?

forvitring

afskalninger

revnede vanger og trin

løse fuger

revner

revnede samlinger

misfarvninger

sætninger og revner

         andetstoppet afløb

løse klinker



Hvordan er tilstanden på husets vinduer og døre?

nedbrudte/rustne beslag

afskallet maling

manglende og revnede glas

nedbrudte fuger

mørt træ/råd

nedbrudte glaslister

nedbrudt kitfals

revner og afskalninger

         andetdøre og vinduer der "hænger"

manglende maling

Hvordan er tilstanden på husets badeværelse?

kondensskjolder / aftræk

hårde og revnede elastiske fuger

vandskjolder / fugt på vægge/loft

mugpletter

løse fuger / fliser

         andet

Hvordan er tilstanden på husets kælder?

saltudblomstringer

lugt af mug

afskalninger

råd og svamp i bjælker

fugt på vægge (pudsede) / gulv

         andet

fugt på vægge (beklædte) / gulv bulede trægulve defekt gulvafløb

Hvordan er tilstanden på tilbygning, overdækning, udhus?

manglende taghældningsvag konstruktionnedbrudt tagmateriale

         andet

Hvordan er tilstanden på husets varmeinstallation?

nedbrudte rørføringmanglende gulvvarme i badgamle radiatorer

         andetældre fyranlæg ældre elopvarmning

Hvordan er tilstanden på husets vandinstallation?

sammenblanding af jern og kobberrørhovedhane virker ikkemåler løber uden aftabning

         andetvandhaner drypper toilet løber

Hvordan er tilstanden på husets elinstallation?

for få stikkontaktermanglende HPFI-relæutilstrækkelig el

         andetstofledninger bløde trukne ledninger

Hvordan er tilstanden på husets haveanlæg og udearealer?

havedesigner ønskesfornyelses ønskes          andet

Du kan nu få en samlet beskrivelse af dit hus, samt en oversigt over de steder hvor der er mangler - alle dine svar samles i din egen hussynsrapport.

HUSKONSULENTEN kan hjælpe dig med at få det overblik, som  du længe har haft brug for og savnet.

Vi har lavet et spørgeskema, hvor du gratis kan teste dit eget hus tilstand. Efter indtastningen kan du naturligvis printe huset hussynsrapport ud hos dig
selv.  Med hussynsrapporten i hånden kan du få en håndværker eller flere til at komme med forslag og priser på udbedring af manglerne på dit hus.

HUSKONSULENTEN, som findes i alle kroge af landet, kan også hjælpe dig med at lave en udvidet synsrapport, kaldet HUSETS RAPPORT. I den vil du få
et overblik over, hvad der skal gøres, hvornår det skal gøres, og hvordan det skal gøres.

Ønsker du en udvidet synsrapport, hvor der gives professionel vejledning i vedligeholdensen af dit hus, skal du sende denne hussynsrapport til
HUSKONSULENTEN. Brug knappen "Send til HUSKONSULENTEN". og du har taget første skridt  til bedre vedligeholdelse af dit hus.
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Isolering
Kælder
Du er nu nået så langt, at du kender dit hus.
 
kubikmeter
kr.
Lav et check på dit hus' tilstand
Du kan nu få en samlet beskrivelse af dit hus, samt en oversigt over de steder hvor der er mangler - alle dine svar samles i din egen hussynsrapport.
 
HUSKONSULENTEN kan hjælpe dig med at få det overblik, som  du længe har haft brug for og savnet. 
 
Vi har lavet et spørgeskema, hvor du gratis kan teste dit eget hus tilstand. Efter indtastningen kan du naturligvis printe huset hussynsrapport ud hos dig selv.  Med hussynsrapporten i hånden kan du få en håndværker eller flere til at komme med forslag og priser på udbedring af manglerne på dit hus.
 
HUSKONSULENTEN, som findes i alle kroge af landet, kan også hjælpe dig med at lave en udvidet synsrapport, kaldet HUSETS RAPPORT. I den vil du få et overblik over, hvad der skal gøres, hvornår det skal gøres, og hvordan det skal gøres. 
 
Ønsker du en udvidet synsrapport, hvor der gives professionel vejledning i vedligeholdensen af dit hus, skal du sende denne hussynsrapport til HUSKONSULENTEN. Brug knappen "Send til HUSKONSULENTEN". og du har taget første skridt  til bedre vedligeholdelse af dit hus.
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