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Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Datum berekening metrages:

Inhoud woning:
Inhoud bijgebouw:

Gebruiksoppervlakte wonen:
Overige inpandige ruimte:
Gebouw gebonden buitenruimte:
Externe bergruimte:

Uw adres gegevens

Vierkante meters gemeten volgens de branche brede meetinstructie

Kubieke meters gemeten volgens de branche brede meetinstructie;

Velperweg 27

6824 BC Arnhem 

026 820 00 40 

info@topr.nl

www.topr.nl

IBAN NL08 INGB 0007 6604 51

KVK 09174618

BTW NL818469602B01 

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meet en rekenmethode conform de branche brede meetinstructie, opgesteld 
in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de 
meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin tegen toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen 
rechten aan ontleent worden tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.    

Getekend door:  
J. van Seters

Meetcertificaat: branche brede meetinstructie  
De richtlijn voor de makelaardij bestaande bouw

Opgemaakt door:      
Datum:
Plaats:

m2

m2

m2

m3

m2

m3

3

S-Visual BV | Topr.nl

13/09/2019
Arnhem

Senecastraat 34 

Leiden

2314 BM

13/09/2019
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4

Informatie over het rapport

opr heeft een Branchebreed meetrapport samen esteld  ierin orden de ebruiksoppervlakten 
esplitst per oonlaa  en of bi ondere ruimten aan e even  et meetrapport is op esteld conform de 

branchebrede meetinstructie af eleide van de  e metin  en berekenin en orden uit evoerd 
conform de richtli nen eetinstructie ebruiksoppervlakte onin en  en eetinstructie bruto inhoud 

onin en 

Bruto inhoud

opr hanteert conform de eetinstructie  standaardmaten voor de dikte van de verdiepin svloeren  
van de be ane rondvloer  van de dakconstructie en van de onin scheidende anden voor de situaties 

aarin de e dikte niet eenvoudi  te meten is  oor ieder van de e constructies ordt een aanname 
esteld van cm  n af i kin  van het vooraf aande ordt voor de be ane rond vloer en of keldervloer 
indien het de onderste oonlaa  betreft  een aanname van cm edaan    kent de e aannames 

omtrent de dikte van vloeren  dakconstructie en onin scheidende muren niet

terne ber in en en ebou  ebonden buitenruimte orden niet op eteld bi  de bruto inhoud van de 
onin

• Gebruiksoppervlakte wonen
• Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte
• Gebouwgebonden buitenruimte  en
• Externe bergruimte

e oppervlakte met een netto hoo te van minder dan  m ordt conform   niet tot 
ebruiksoppervlakte erekend  e oppervlakte onder een trap orden evenals dra ende en niet

dra ende binnen anden el mee erekend om tot het ebruiksoppervlak te komen  evens orden de 
vol ende elementen niet tot de ebruiksoppervlakte erekend  

• e oppervlakte van een trap at  een vide of een combinatie van beiden indien de e  m   of roter is
• e oppervlakte van een leidin schacht  insprin end bou deel of van een vri staande bou constructie

indien de e  m  of roter is
• issen kleiner dan  m
• e oppervlakte van een liftschacht

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte

e oppervlakte van een ruimte ordt conform de eetinstructie  erekend tot de ebruiksoppervlakte 
overi  inpandi e ruimte indien n van de onderstaande evallen eldt  

• Het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;
• et hoo ste punt van de ruimte is boven de  meter  maar het aaneen esloten oppervlak ho er dan

 m is kleiner dan  m   alleen van toepassin  anneer er ook sprake is van een edeelte van de
ruimte met een hoo te van minder dan  m
• e ruimte is bou kundi  slechts eschikt als ber ruimte  oorbeelden hiervan i n bi voorbeeld een kelder
fietsenstallin  of een ara e
• r is sprake van een ber older  dat il e en een older die alleen toe ankeli k is met e klapbare
opvou bare of eenvoudi  ver i derbare trap en of een older met onvoldoende da licht raamoppervlakte
kleiner dan m  of anneer sprake is van een niet te belopen older



Toelichting bij meetrapport
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Gebouwgebonden buitenruimte

n evol e de eetinstructie  is een buitenruimte ebou ebonden indien de e ruimte niet of slechts 
edeelteli k is omsloten door vaste anden en daardoor een vaste buitenom ren in  heeft  Bi voorbeeld 

een balkon of dakterras  Bi  een appartement ele en op de be ane rond dient een terras  anneer en 
voor over dit terras rust op een dra er die e nte reerd is in de bou constructie van de onin  ook als 

ebou ebonden buitenruimte te orden beschou d  it is een uit onderin  op de al emene re el en 
  en carport aarvan de dakconstructie is verbonden met de onin  ordt erekend tot 

ebou ebonden buitenruimte  

oor het bepalen van de ebruiksoppervlakte van ebou ebonden buitenruimte ordt conform de 
eetinstructie  onderscheid emaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte  

• Bi  overdekte ebou ebonden buitenruimte ordt de oppervlakte emeten tot de verticale pro ectie van
de overkappin
• Bi  niet overdekte ebou ebonden buitenruimte ordt de oppervlakte emeten tot de op aande
scheidin sconstructie  bi voorbeeld een hek  dakopstand of rand van de vloerconstructie

Externe bergruimte

en ruimte is een e terne ber ruimte indien er een edeelde muur is met het hoofd ebou  en de ruimte 
alleen bereikbaar is door de onin  te verlaten  erder eldt dat e terne ber ruimte nooit een oonfunctie 
kan hebben  ndien er meer e terne ber ruimten i n  orden de emeten oppervlaktes etotaliseerd tot 

n ebruiksoppervlakte e terne ber ruimte voor de onin

Voorbehouden & aannames

nder   ordt verstaan   uit ave mei  inclusief correctieblad  

Bi  ebou en van  m  B  en meer Gemeten is vanaf de in dit meetrapport enoemde tekenin en
Bi  ebou en van  m  B  en meer eldt  et verschil tussen de totaalsom van de emeten
oppervlakten en de oppervlakten in de erkeli ke situatie bedraa t minder dan  er van uit aand dat de
totale len te  resp  breedtemaat van het ebou  ma imaal  af i kt van de emeten maat  Bi

ebou en kleiner dan  m  B  eldt  Gemeten is vanaf de in dit meetrapport enoemde tekenin en
et verschil tussen de totaalsom van de emeten oppervlakten en de oppervlakten in de erkeli ke situatie

bedraa t minder dan  m

mdat emeten ordt aan de hand van de branche brede meetinstructie ordt het ebruiksoppervlakte
inclusief de oppervlakte van de dra ende binnen anden emeten  evens orden er vaste aannames

edaan omtrent vloeren  dakconstructie en onin scheidende muren  oor ieder van de e constructies
ordt een aanname esteld van cm met als uit onderin  de be ane rond vloer en keldervloer  e e
ordt aan enomen als cm



Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Totaal m2

Totaal inpandig gebruiksoppervlak m2

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m2

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meet en rekenmethode conform de branche brede meetinstructie, opgesteld 
in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de 
meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin tegen toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen 
rechten aan ontleent worden tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.    

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Bouwlaag 5 Totaal m2

Totaal overig inpandige ruimte(n) m2

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Bouwlaag 5 Totaal m2

Tot.  geb. gebonden buitenruimte(n) m2

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Bouwlaag 5 Totaal m2

Totale externe bergruimte(n) m2

6

Bouwlaag 5

Meetrapport oppervlakte

94.46      

72.50     

   

 

94.46 72.50 0.00 0.00 0.00 166.96

9.28  

11.34 

 

9.28 0.00 11.34 0.00 0.00 20.62

103.74 72.50 11.34 0.00 0.00 187.58

22.90   

10.44   

24.90

33.34 24.90 0.00 0.00 0.00 58.24

     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Hoogte 
incl. vloeren

Totaal m3

Totaal inpandig gebruiksoppervlak m2 Totaal m3

Totaal oppervlakte gebruik/verblijf m2 Totaal m3

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meet en rekenmethode conform de branche brede meetinstructie, opgesteld 
in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. Met dit certificaat heeft u de garantie dat de 
meters berekend zijn volgens deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin tegen toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen 
rechten aan ontleent worden tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.    

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Hoogte 
incl. vloeren Totaal m3

Totaal overig inpandige ruimte(n) m2 Totaal m3

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Hoogte 
incl. vloeren Totaal m3

Tot.  geb. gebonden buitenruimte(n) m2

Bouwlaag 1 Bouwlaag 2 Bouwlaag 3 Bouwlaag 4 Hoogte 
incl. vloeren Totaal m3

Totale externe bergruimte(n) m2 Totaal m3

incl. murenincl. murenincl. murenincl. muren

incl. murenincl. murenincl. murenincl. muren

incl. murenincl. murenincl. murenincl. muren

incl. murenincl. murenincl. murenincl. muren

Meetrapport inhoud

116.60     3.32     387.11     

84.20     2.90     244.18     

                

116.60 84.20 0.00 0.00 631.29

10.23  2.93  29.97   

13.60 0.99 18.97 

   

10.23 0.00 13.60 0.00 48.94

126.83 84.20 13.60 0.00 680.23

22.90   

10.44   

24.90

33.34 24.90 0.00 0.00 0.00 0.00

             

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden


