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Voorwoord 
 

Het is ongepast om te  starten met een oerkreet of krachtterm, maar na de lange studieloopbaan is dit wel het 

eerste wat bovenkomt. Wat ben ik blij dat ik na de start van mijn studie in 2005 nu in het najaar van 2018 mijn 

eindrapport kan voorleggen. Puur afgaande op deze tijdsperiode zou ik het stempel van eeuwige student kunnen 

krijgen, maar niets is minder waar. Na een studieloopbaan van LTS,MTS en HTS ben ik in 2005 gestart met de 

master  uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Niet dat ik te lui was om te gaan werken 

maar omdat ik alles uit mijn studieloopbaan wilde de halen. Dit was ook mijn drijfveer tijdens de topsportcarrière 

(1999-2014),  The best is yet to come zullen we maar zeggen. 

Het was ook erg zuur dat ik met de eindstreep in zicht in 2010 heb besloten de studie vroegtijdig te beëindigen. 

Destijds was er één hobbel te hoog om het afstuderen te kunnen starten en ondanks alle mogelijke inspanningen 

om deze hobbel te beslechten is het me destijds niet gelukt. In de laatste jaren van de studie was ik parttime 

werkzaam bij Aan de Stegge in Roosendaal, het bedrijf waar ik ook graag had willen afstuderen. Met het 

beëindigen van de studie ben ik als engineer bij het bouwbedrijf aan de slag gegaan. Vanwege de hectiek in de 

bouwwereld en doordat ik mezelf niet geheel kon vinden in de veranderende bedrijfsvoering heb ik in mei 2011 de 

overstap naar de corporatiewereld gemaakt. Het ontbreken van mijn  TU/e diploma was hierbij een redding omdat 

ik in principe solliciteerde op een functie voor een lager opleidingsniveau. Met de overstap ben ik in een prachtige 

bedrijfstak beland en heb ik ondertussen als projectleider vastgoed een geweldige functie.  

Een woningcorporatie biedt huisvesting en onderhoudt de woningen van een primaire doelgroep die blij is met 

een dak boven het hoofd. Er wordt continu gezocht naar verbetering van het bezit, enerzijds voor de corporatie 

zelf maar anderzijds ook ten voordele van de huurder. Bij de woningcorporatie kan ik mijn liefde voor de techniek 

en sociale betrokkenheid combineren. Het afstudeerwerk is ook vanuit de klant benaderd, hoe kan de overlast 

tijdens een binnenrenovatie gereduceerd worden.  

Met het behalen van mijn diploma kan ik eindelijk met tevredenheid terugkijken op mijn studieloopbaan. Het niet 

kunnen voltooien van mijn opleiding heeft altijd als een gemis en zelfs als falen gevoeld. Maar nog meer dan op 

mezelf ben ik trots op mijn gezin! Studeren naast een 36-urige werkweek en een jong gezin is niet eenvoudig, maar 

om het dan ook nog bewust lastiger te maken is dan allen een extra hindernis. Tijdens het afstuderen is met veel 

liefde onze dochter geboren. Vooruitlopend op de gezinsuitbreiding hebben we nog een woning laten bouwen en 

hebben we enkele maanden na de geboorte onze intrek genomen in ons nieuwe huis. Het was niet de meest 

eenvoudige periode maar als gezin hebben we het doorstaan. 

Door de extra hindernis tijdens het afstuderen heb ik ook het geduld van mijn begeleiders, en dan met name van 

Eric Vastert, op de proef gesteld. Bedankt voor het begrip en ook de begeleiding van mijn afstudeerwerk. De 

begeleiding heb ik als plezierig ervaren. Uiteraard heb ik hier ook  wel eens anders over gedacht, alles was gericht 

om mij als laatste student uitvoeringstechniek mijn diploma te laten behalen.  

Het initiatief om mijn studie na een onderbreking van zes jaar te hervatten heb ik te danken aan Hans van Hees, 

zijn duwtje in de rug heeft me mijn diploma doen behalen. Mijn ouders kunnen ook trots zijn, want volledig in lijn 

met mijn opvoeding heb ik afgemaakt waar ik ooit aan begonnen ben.   
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Samenvatting 

Woonkwartier is een woningcorporatie die actief is in de westhoek van Noord-Brabant, de organisatie beheert 

ruim 9000 verhuureenheden verdeeld over 18 kernen. In haar streven kwalitatief goede woningen te verhuren  

heeft de corporatie per jaar gemiddeld 500 woningen in projectmatig onderhoud en heeft daarnaast 600 

woningen die van bewoning wisselen en voorafgaand daarop een (kleine) onderhoudsbeurt ondergaan. De 

projectmatige werkzaamheden richten zich op zowel de buitenzijde als de binnenzijde van de woning. Het zijn met 

name de werkzaamheden in de woning waar bewoners het meeste overlast van ondervinden. Overlast is echter 

een subjectief en interactief begrip. Het is een maatschappelijk veranderlijk fenomeen dat gebonden is aan diverse 

factoren, zoals ervaringen uit het verleden, medische aandoening, niet nakomen van afspraken enzovoort. Tijdens 

het vooronderzoek zijn kaders gesteld aan de overlastvormen. Met behulp van een bewonersenquête is 

vastgesteld dat bewoners bij de renovatie van badkamer, keuken en toilet (binnenrenovatie) het meeste hinder 

ondervinden omdat ze geen gebruik kunnen maken van de ruimten en faciliteiten waarin gewerkt wordt. Ondanks 

voorzieningen als noodkeuken, chemisch toilet en het beschikbaar stellen van douchegelegenheid hechten de 

bewoners veel waarde aan het ongestoord gebruiken van de eigen faciliteiten.  

In de traditionele werkwijze staan er voor de binnenrenovatie in bewoonde toestand tien werkdagen gepland. Er 

wordt een knip gemaakt tussen de diverse ruimten; zo worden badkamer en toilet gelijktijdig aangepakt en 

wanneer deze ruimten weer bruikbaar zijn, wordt er gestart met de werkzaamheden in de keuken. Het is dus niet 

dat men tien werkdagen niet kan douchen of koken maar er vinden gedurende tien werkdagen op diverse plaatsen 

in de woning wel werkzaamheden plaats. De oplossing om de mate van overlast voor de bewoners aanzienlijk te 

verminderen is gezocht in het terugdringen van de uitvoeringstijd bij binnenrenovatie in bewoonde toestand. Door 

de huidige activiteiten  parallel in plaats van serieel te plannen is het mogelijk de uitvoeringstijd naar zes dagen te 

reduceren. Met een andere inrichting van het traditionele proces en bijbehorende materialen kan een verdere 

besparing behaald worden maar is vijf dagen vanwege droogtijden het maximum 

Een verdergaande reductie van de uitvoeringstijd is alleen mogelijk met de keuze voor andere materialen en 

prefabricatie. Deze materialen dienen wel te voldoen aan de kwaliteitseisen van Woonkwartier, evenals de 

inrichting van het werkproces dat binnen de reguliere werktijden dient plaats te vinden en niet duurder mag zijn 

dan de huidige werkwijze. Het eindresultaat van het afstuderen is een: 

 

 

 

Het uitvoeringsplan is gericht op de activiteiten in één bepaald woningtype van Woonkwartier, een jaren zeventig 

woning die 23% van het woningbezit vertegenwoordigd en waarvan de komende jaren een groot gedeelte in 

onderhoud komt. In deze grondgebonden eengezinswoning met houten verdiepingsvloeren wordt de badkamer 

vergroot en zijn alle overige activiteiten representatief voor het woningbezit van Woonkwartier. Tijdens het 

afstudeerwerk zijn de kenmerken van de woningen in beeld gebracht en is er een lijst met materialen opgesteld 

die voldoen aan de kwaliteitseisen van Woonkwartier. Als basis voor het uitvoeringsplan is gekozen voor de SADT-

methodiek (Structured Analysis and Design Technique).  

 

Uitvoeringsplan waarin stapsgewijs en gedetailleerd de activiteiten worden beschreven 

om de binnenrenovatie in de kortst mogelijkste uitvoeringstijd mogelijk te maken, onder 

voorwaarde dat deze binnen de reguliere werktijden plaats vinden met ten minste 

gelijkblijvende kwaliteit en kosten. 
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De invloedfactoren van de SADT-methode, te weten materialen, sturing en middelen, zijn tijdens het 

afstudeerwerk uitgebreid onderzocht en beschreven. Door middel van morfologisch ontwerpen zijn er twee 

scenario’s ontstaan die de basis hebben gevormd voor het nieuwe uitvoeringsplan. In deze scenario’s zijn 

verschillende combinaties van afwerkingsproducten gemaakt, waarmee een proces opgesteld is om de 

uitvoeringstijd te reduceren.  De SADT-methodiek is niet geschikt voor het weergeven van tijd, hiervoor leent een 

balkenplanning (GANTT-chart) zich veel beter. Beide scenario’s zijn in een balkenplanning uitgewerkt, hierbij is 

gezocht naar relaties en combinaties van werkzaamheden om de kortst mogelijke uitvoeringstijd te behalen. Het 

scenario met de kortst mogelijke uitvoeringstijd is ter controle aan bouwgroep Coen Hagendoorn voorgelegd. Aan 

de hand van zijn opmerkingen is een nieuw scenario (3) ontstaan die vervolgens is afgeprijsd Het blijkt dat de 

kortst mogelijke uitvoeringstijd samengesteld uit vinyl (vloer), Mosa panel (wand) en een spanplafond een kosten 

overschrijving van 20% ten opzichte van de traditionele werkzaamheden geeft. Ondanks de forse 

kostenoverschrijding geeft dit scenario wel de ondergrens voor de kortst mogelijke uitvoeringstijd aan.  

Uiteindelijk is er een nieuw scenario (4) opgesteld waarin het toilet op traditionele wijze wordt gerenoveerd. 

Vanwege de kleine ruimte gelden er diverse kleinschaligheid toeslagen, waardoor alternatieve materialen niet 

concurrerend kunnen zijn. Daarentegen zijn de nieuwe materialen voor de badkamer en de keuken wel 

concurrerend. Vanwege de kostprijs is voor de wandafwerking niet gekozen voor Mosa Panel maar voor de Fibo 

Trespo. De keuze voor de plafond- en vloerafwerking blijft gelijk met scenario 3, respectievelijk spanplafond en 

Vinyl. Met de combinatie van traditionele en nieuwe activiteiten (scenario 4) kan de binnenrenovatie binnen vier 

dagen gerealiseerd worden. Dit tegen de bedragen zoals Woonkwartier met haar aannemers heeft afgesproken. 

De uitvoeringsduur van scenario 4 is doormiddel van een balkenplanning inzichtelijk gemaakt, deze is vervolgens 

vertaald naar SADT-schema’s, hierin zijn verbanden duidelijker zichtbaar en is in één oogopslag de procesgang 

zichtbaar. Per activiteit is duidelijk wat er aan materiaal en informatie nodig is en door wie en met welk 

gereedschap de activiteit wordt uitgevoerd. Samen met de balkenplanning vormen de SADT-schema’s het 

uitvoeringsplan. 

De bewoners hebben tijdens het participerend observeren aangegeven de meeste hinder te ondervinden door het 

niet kunnen gebruiken van de vertrouwde faciliteiten in de woning. Om gehoor te geven aan dit signaal van de 

klant is getracht het uitvoeringsproces van tien dagen aanzienlijk te reduceren. Met het vernieuwde 

uitvoeringsproces is het mogelijk de binnenrenovaties binnen vier dagen te realiseren, dit met behoud van kosten, 

kwaliteit en het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de reguliere werktijden. De toegepaste producten in de 

badkamer en keuken wijken af van datgene dat traditioneel wordt toegepast. De acceptatie van het vernieuwde 

proces wordt mede bepaald door de reactie van de klanten en Woonkwartier op de nieuwe producten. Het 

benadrukken van de voordelen speelt hierbij een belangrijke rol. 
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Summary 
 

Woonkwartier is a housing association which operates in the west of the province of Noord-Brabant. This 

organization owns and manages more than 9,000 rental units divided into 18 areas. To provide high-quality 

accommodations for rent, project-based maintenance is performed by the association on about 500 houses a year. 

In addition, there are also 600 houses on which (short-term) maintenance is performed each time a new tenant 

moves into a house. The project-based activities are performed both on the interior and exterior of the house. 

Mainly the interior activities cause inconvenience for the inhabitants. However, inconvenience is a subjective and 

an interactive concept. It is an ever-changing social phenomenon, influenced by many factors, such as personal 

experience from the past, medical conditions, failure of honoring commitments, and so on. During the preliminary 

study, several frameworks were established for standards of nuisance. Through a survey conducted among the 

tenants of the association, it was determined that the inhabitants are mostly affected by the fact that they are not 

able to use the areas and the facilities that are under maintenance. Despite temporary facilities such as emergency 

kitchens, chemical toilets and mobile shower units, the inhabitants highly appreciate the possibility to use their 

own facilities at any time. 

The traditional procedure for an interior renovation in inhabited state lasts ten working days. During this 

procedure, the house is divided into several zones and only one zone at the time is being renovated. For example, 

first the bathroom and toilet are renovated and as soon as that process has been completed, the renovation 

moves on to the kitchen. This does not imply that the inhabitants cannot take a shower or cook for ten working 

days, but renovations are performed on several different areas throughout the house during these ten days. To 

diminish the order of inconvenience for the inhabitants, a research was carried out to decrease the run-time of the 

renovation in inhabited state. Instead of planning the activities in series, the activities can be performed in parallel. 

This decreases the run-time to six days. By adjusting the traditional procedure and the accompanying materials, 

the run-time can even be reduced to only five days. However, this is the absolute minimum due to drying times of 

the used materials. 

Further reduction of the five-day run-time is only possible by choosing the right materials and prefabrication. 

These materials are required to meet the quality standards of Woonkwartier. Besides, the new procedure for the 

renovation should be able to be completed within regular working hours and cannot be more expensive than the 

traditional procedure. The result of this master thesis is a: 

 

 

 

 

The plan of implementation focuses on the activities for one type of housing of Woonkwartier: a 70s house. About 

23% of the rental units owned by the association are 70s houses and it is expected that a large proportion of these 

houses require maintenance in the next few years. In these land-based single-family houses with wooden floors, 

the bathrooms are enlarged, and other activities are performed that are all representative for the quality delivered 

by Woonkwartier. During this master project, the characteristics of the houses were described and a list of 

materials that meet the quality standards of Woonkwartier was put together. The basis for this plan of 

implementation is the so-called SADT-methodology (Structured Analysis and Design Technique). 

Plan of implementation with detailed and step-by-step descriptions to achieve the fastest 

possible run-time for the interior renovation, under the condition that the activities can 

be completed within regular working hours, while at least retaining the quality and the 

expenses of the traditional procedure. 
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There are three primary variables which affect the SADT-methodology, namely materials, management and 

resources. These variables were researched extensively and described. Using a morphological design, two different 

scenarios were developed that form the basis for the plan of implementation. In these scenario’s, different 

combinations of finishing products were made, and these combinations were used to develop a process to reduce 

the run-time. The SADT-methodology is not suitable to display timeline of the activities properly. A GANTT-chart, 

however, is very well suited for that purpose, so both scenarios were developed using a GANTT-chart. During this 

process, several relations and combinations were investigated to obtain the shortest possible run-time. The 

scenario with the shortest run-time was submitted for prior checking by construction group Coen Hagendoorn. 

Based on his comments, a new scenario was derived, including a calculation of the costs. It turned out that the 

shortest possible run-time using vinyl (floors), Mosa Panel (walls), and a stretch ceiling, causes a cost overrun of 

20% in comparison to the traditional procedure. Despite the severe cost overrun, this scenario does provide a 

lower bound for the shortest possible run-time. 

Eventually, a new scenario (4) was developed in which the toilet is renovated using the traditional procedure. 

Because of the relatively small rooms, small scale fees are imposed, which makes alternative materials non-

competitive. However, the new materials for the bathroom and kitchen are competitive. Because of the purchase 

price of Mosa Panel, the decision was made to use Fibo Trespo instead. The decisions that were made on the 

materials for the ceilings and floors, remain the same in this scenario as in the third scenario, i.e. stretch ceilings 

and vinyl floors. By combining the traditional procedure with the fourth scenario, the renovation can be completed 

within four days It is even possible to do so at agreed prices between Woonkwartier and its contractors. The run-

time of the fourth scenario is explained using a GANTT-chart, which was translated to SADT-schemes. Using SADT-

methodology, the contexts are visualized, which allows one to oversee the procedure with a single one-second 

glance. For each activity, information is provided on what materials and information are necessary, and by whom 

and with what tools the activities should by performed. Together with the GANTT-chart, the SADT-schemes 

constitute the actual plan of implementation. 

During participant observation, the inhabitants indicated that they experienced the most inconvenience by the fact 

that they are not able to use their own familiar facilities inside the house. As a response to this, an attempt was 

made to reduce the run-time of ten days considerably. Using the proposed plan of implementation, it is possible to 

perform the renovations inside the house within four days, whilst maintaining the costs, the quality, and the 

possibility to complete the task within regular working hours. The materials that are used for the bathroom and 

the kitchen deviate from the materials used in the traditional procedure. The acceptance of the new procedure 

depends heavily on how the clients and Woonkwartier respond to the new products. Therefore, it is of the utmost 

importance to emphasize the benefits of the new procedure. 
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1. Inleiding 
 

Woonkwartier is een woningcorporatie in de westhoek van Noord-Brabant. De organisatie is op 1 mei 2016 uit een 

fusie tussen Stichting Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Stichting Brabantse Waard ontstaan. De 

woningcorporatie is actief in een werkgebied binnen de stedenrij Oosterhout, Breda, Roosendaal en Bergen op 

Zoom. De corporatie werkt aan de volkshuisvestelijke opgaven op het plattelandsgebied van de gemeenten 

Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht. De organisatie bezit en beheert in die gemeenten ongeveer 

9.000 verhuureenheden
1.

 Het werkgebied van 277 km
2
 is verdeeld over 18 kernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Woonkwartier zij circa 70 fte’s werkzaam, inclusief de flexibele schil, die zijn verdeeld over vier afdelingen: Staf, 

Bedrijfsvoering, Vastgoed en Wonen, wijken en kernen. Het afstudeerwerk vindt plaats op de afdeling vastgoed, de 

productieafdeling van de organisatie. De afdeling vastgoed is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, 

transformeren, planmatig onderhoud en beheren van vastgoed, te weten nieuwbouw, woningverbetering en 

planmatig onderhoud. Vastgoed geeft uitvoering aan de vastgoedstrategie die door de organisatie is ontwikkeld en 

door de bestuurder is vastgesteld. Daarnaast is het de inkopen en het contractbeheer belegd binnen het onderdeel 

bedrijfsbureau. De jaarlijkse omzet van de afdeling vastgoed bedraagt circa 40 miljoen euro per jaar. 

Om het huidige woningbestand op langere termijn goed verhuurbaar te houden dient binnen een aanzienlijk 

gedeelte van het bezit een kwaliteitsverbetering gemaakt te worden, zoals het verbeteren van comfort, 

esthetische kwaliteit en verduurzaming. De ingrepen zijn bepaald in de vastgoedstrategie.  

  

                                                           
1
 Verhuureenheid is een individuele te verhuren eenheid zoals een woning, appartement, zorgcomplex, schoolgebouw, 

garagebox en dergelijke 

Figuur 1: Werkgebied Woonkwartier, Bron: website Woonkwartier 
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Alleen al op het gebied van verduurzaming moeten in de periode van 2016-2015 ca. 4500 woningen worden 

aangepakt. Woonkwartier wil zo spoedig mogelijk de kwaliteit van haar woningbezit op niveau hebben en 

combineert in veel gevallen het verduurzamen van de woningen met kwaliteitsverbetering in de woning. Voor het 

merendeel van de werkzaamheden die tot onderhoud behoren betaalt de huurder geen directe huurverhoging. 

Desondanks hebben bewoners vaak bezwaar tegen de werkzaamheden; dit heeft voornamelijk te maken met de 

mate van overlast, niet zozeer voor de buitenactiviteiten maar met name voor de binnenwerkzaamheden. 

Voorafgaand aan het afstudeerwerk is tijdens participerend observeren een werkproces bestudeerd.  Hierbij is 

gekozen voor het proces van binnenrenovaties in bewoonde toestand. Bij deze renovatie wordt waar technisch 

noodzakelijk de badkamer, keuken en toilet vernieuwd. Het zijn deze werkzaamheden waar de bewoner het 

meeste hinder van ondervindt. Aansluitend aan het participerend observeren is een afstudeerplan opgesteld 

waarin het afstudeeronderwerp is beschreven. Beiden worden tijdens het afstudeerwerk benoemd als 

vooronderzoek.  

Het afstudeerwerk bestaat uit twee delen, namelijk een onderzoek- en ontwerpfase. In dit eindrapport wordt de 

procesgang van het afstudeerwerk beschreven. Aan het einde van het rapport wordt het proces geëvalueerd om te 

vast te kunnen stellen of aan de doelstellingen is voldaan. 

Figuur 2: Afstudeertraject 

  

Evaluatie 

Hoofdstuk 7 

Ontwerpfase 

Hoofdstuk 5 en 6 

Onderzoekfase 

Hoofdstuk 2-4 

Vooronderzoek 

Hoofdstuk 1 

Participerend observeren Afstudeerplan 
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1.1 Woningtype 

 

Met ruim 9000 verhuureenheden is er binnen Woonkwartier ook een grote diversiteit in woningtypes. Naast de 

verschillende soorten grondgebonden woningen zijn er uiteraard ook appartementen. Het afstudeerwerk beperkt 

zich tot één type woning, namelijk de zogenaamde ‘Nelissen-woningen’.  Dit woningtype is in de periode 1968-

1974 veelvuldig in West-Brabant gebouwd. Circa 23%  van het woningbezit van Woonkwartier stamt uit deze 

periode, een groot gedeelte hiervan zijn ‘Nelissen-woningen’.  Dit woningtype is populair, goed verhuurbaar ook in 

de toekomst. 

De woningen zijn breed opgezet en gebouwd volgens de toen geldende voorschriften, zie bijlage I. In de woningen 

zijn destijds op diverse plaatsen asbesthoudende materialen toegepast. Waar dit precies is staat samengevat in 

een rapportage die als bijlage II a & b is toegevoegd. De sanering van asbest wordt tijdens het afstudeerwerk 

buiten beschouwing gelaten, deze werkzaamheden kunnen vooraf (los) van de overige activiteiten worden 

uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woningen bevinden zich veelal in ruim opgezette woonwijken en hebben zowel een voor- als achtertuin. De 

achterzijde van de woningen is via een brandgang en de achtertuin bereikbaar. De brandgang is gemiddeld 

anderhalve meter breed en de poort achter de woning 2 x 1 meter. In de achtertuin bevind zich een schuurtje van 

2,8 meter breed en 4.8 meter lang. 

Zowel de voor- als achterdeur zijn 930 mm. breed en 2011,5 mm. hoog. Vanuit de hal kan men direct naar boven, 

via de trap die is uitgevoerd  met een boven- en onderkwart. De breedte van de trap is 900 mm. breed. De 

woningen hebben standaard een vlizotrap naar zolder. De vrije hoogte op zolder is te beperkt om deze als 

volwaardige verblijfsruimte in te kunnen richten. Desondanks staat het bewoners vrij om op eigen initiatief een 

vaste trap naar zolder aan te laten brengen. Dit geldt ook voor de keuken, dit is oorspronkelijk een gesloten 

keuken met doorgeefkasten naar de woonkamer. Veel van deze kasten zijn door de bewoners (of bij mutatie door 

de corporatie) verwijderd. Daarnaast komt het voor dat bewoners zelf een open keuken hebben gecreëerd. 

Hiervoor volstaat een melding bij de woningcorporatie. Tijdens het afstuderen wordt uitgegaan van een standaard 

woning voorzien van vlizotrap en met een gesloten keuken.  

Figuur 3: Vooraanzicht Overzicht algemene kenmerken woning 
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 Tabel 1: Overzicht algemene kenmerken woning 

 

1.1.1 Situatie begane grond  

Op de begane grond zijn de hal, woonkamer, trapkast, toilet en keuken gesitueerd.  

                                                                

Figuur 4: Impressie begane grond 

 

De toiletruimte bevindt zich direct bij binnenkomst aan de linkerzijde.  Met de afmetingen van 1000 x 900 mm. 

voldoet het toilet aan de minimale eisen. Het toilet heeft geen daglicht, in de gevel is voor de natuurlijke ventilatie 

een rooster aangebracht. In de hoek van de toiletruimte is de standleiding van de badkamer verwerkt. 

Tabel 2: Overzicht kenmerken toilet 

Kenmerken 
Lengte 1000 mm. 

Breedte 900 mm. 

Hoogte 2400 mm. 

Deurafmeting 860 x 2001,5 mm. 

Positie Begane grond 

Opmerkingen Het geselecteerde type woning is gebouwd in de periode 1968-1974. In deze tijd was er nog 

geen taboe op het gebruik van asbesthoudende materialen. Er is een reële kans dat de 

riolering onder de vloer asbesthoudend is. 

 

  

Kenmerken  
Voordeur 930 x 2011,5 mm. 

Hal 1200 - 1570 mm. 

Trapgat 900 x 1000 mm. 

Achterdeur 930 x 2011,5 mm. 

Constructie Begane grond: Beton 

Verdiepingsvloer: Hout 
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Figuur 6: Vloeropbouw badkamer 

Aan de achterzijde van de woning is de keuken gesitueerd, de keuken is vanuit de gang bereikbaar en vanuit de 

keuken is vervolgens de tuin bereikbaar. In de keuken is een keukenblok van 1800 mm. met een afzuigkap 

voorzien.  

Tabel 3: Overzicht kenmerken keuken 

  

1.1.2 Situatie verdieping 

Via de trap met onder- en bovenkwart wordt vanuit de hal de verdieping bereikt. Op de verdieping zijn de 

overloop, kast, drie slaapkamers en de badkamer gesitueerd. De badkamer bevindt zich aan de voorzijde van de 

woning, boven het toilet.  

                                                                 

Figuur 5: Impressie verdieping 

Oorspronkelijk is de badkamer 2110 x 1050 mm. Bij een binnenrenovatie wordt de badkamer vergroot met de 

vaste kast uit de slaapkamer. Hierdoor wordt de badkamer met 560 mm. vergroot. Deze vergroting maakt het 

mogelijk een wasmachine, die oorspronkelijk in de keuken staat, in de badkamer te plaatsen. De ruimte is verder 

voorzien van een douchehoek op afschot, wastafel, planchet en spiegel. 

Vanwege de betonnen afwerking op de houten verdiepingsvloer ligt 

de douchevloer hoger ten opzichte van de andere ruimten. Dit heeft 

te maken met de constructie om de vloer waterdicht te maken en  

om de afvoeren in de vloer te kunnen verwerken. Op de huidige 

balklaag zijn staalplaten aangebracht, zogenaamde Lewis platen. 

Hierop is beton gestort en de afwerkvloer aangebracht. In de vloer 

zijn het aardingsnet en leidingwerk verwerkt.   

Kenmerken 
Lengte 3040 mm. 

Breedte 2670 mm. 

Hoogte 2400 mm. 

Deurafmeting 860 x 2001,5 mm. deur naar hal  I 930 x 2011,5 mm. achterdeur 

Positie Begane grond 

Opmerkingen De vloerafwerking is voor de bewoners zelf. Deze dient zelf door de bewoners vervangen of 

gerepareerd te worden. Tijdens de activiteiten wordt de vloer afgedekt. 
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Tabel 4: Overzicht kenmerken badkamer 

Kenmerken 
Lengte 2670 mm. 

Breedte 1050 mm. 

Hoogte 2400 mm. 

Deurafmeting 860 x 2001,5  mm. 

Positie Verdieping 

Opmerkingen De ondergrond van de badkamer betreft een houten balklaag, zodat extra aandacht besteed 

dient te worden aan de waterkering. Oorspronkelijk bevat de badkamer  geen wasmachine 

aansluiting,  in de nieuwe situatie wordt deze wel voorzien. Er wordt ruimte voor de 

wasmachine gecreëerd door de inbouwkast van de slaapkamer bij de badkamer te betrekken. 

 

1.2 Binnenrenovatie 

 

In het traditionele uitvoeringsplan van de binnenrenovatie worden veel activiteiten serieel uitgevoerd. Enerzijds 

heeft dit met de beperkte ruimte te maken, anderzijds komt dit ook door de materiaalkeuze. Naast de seriële 

inrichting van de processen in de ruimte, is ook de procesgang in de woning serieel ingericht:  eerst worden de 

badkamer en toilet gerenoveerd en vervolgens de keuken. In onderstaande paragrafen wordt een korte toelichting 

op het afwerkingsniveau van  de traditionele werkwijze gegeven. De volledige technische omschrijving van de 

werkzaamheden is te vinden in bijlage III. 

 

1.2.1 Badkamer- en toiletrenovatie 

De redenen waarom badkamer en toilet gecombineerd uitgevoerd worden is vanwege de standleiding vanuit de 

badkamer, deze  gaat via het toilet naar het riool. Een standaard binnenrenovatie van deze ruimten duurt zeven 

werkdagen, dit is inclusief de eindschoonmaak door de aannemer. In het afstudeerwerk wordt in het 

afwerkingsniveau onderscheid gemaakt tussen variabelen en vaste componenten. De variabelen hebben 

betrekking op het afwerkingsniveau van wand, vloer en plafond. De vaste componenten hebben betrekking op de 

inrichting, waaronder het sanitair, ongeacht de werkwijze veranderen de activiteiten hiervan niet. Op de volgende 

pagina’s worden de ruimten beschreven met daarbij het door Woonkwartier gestelde afwerkingsniveau. 

Figuur 7: Impressie van de badkamer 

Vergroting 
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De variabelen bij badkamer- en toiletrenovatie zijn: 

 Sloopwerk ruimte 

Is gerelateerd aan de productkeuze van de afwerking. 

 Freeswerk leidingwerk en installatie aanbrengen 

Afhankelijk of leidingen opbouw of in de muur gefreesd worden. 

 Aftimmeren plafond 

Wel/niet volledige vervanging van het plafond. 

 Voorstrijken wanden 

Omdat de volledige wandafwerking verwijderd wordt, dienen de wanden voorbehandeld te worden. 

 Uitrapen wanden 

De wanden worden glad afgewerkt zodat deze betegeld kunnen worden en/of voorzien van schuurwerk. 

 Wandtegelwerk 

Tegelwerk in badkamer tot plafond, in toilet tot 1500 mm. +Peil. 

 Schuurwerk plafond 

Afwerking van nieuwe plafonds. 

 Vloertegelwerk 

In badkamer douchehoek op afschot. 

De niet benoemde activiteiten behoren tot de vaste componenten. Hieronder wordt bijvoorbeeld het monteren 

van sanitair en het afmonteren van installatiewerk gerekend. Ongeacht de wijziging in de productkeuze blijven 

deze activiteiten benodigd.  
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Figuur 8: Overzicht badkamer en toilet renovatie met variabele productkeuze 
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De badkamer en het toilet dienen aan het volgende afwerkingsniveau te voldoen. 

Tabel 5: Afwerkingsniveau badkamer 

Badkamer 

V
A

R
IA

B
ELEN

 

Vloeren Vloertegels 30 x 30 cm. douchehoek 15 x15 cm. Merk: Mosa 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar en  nalevering tot 2040 

Kenmerken Lange levensduur en behoud van technische kwaliteit 

  Smeervloer met aardingsnet, geen douchebak  

Wanden Wandtegels 15 x 20cm  Merk: Mosa 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar en  nalevering tot 2040 

Kenmerken Lange levensduur en behoud van technische kwaliteit 

 

Plafonds Gipsplaten plafond met sauswerk Merk: Latex: Sigma 

Levensduur Ca. 12 jaar op afwerking 

Vervanging Overschilderbaar 

Kenmerken Normale kans op verkleuring/vervuiling  

 

Sanitair 

Wastafel: 60 cm  

Merk: 

Sphinx 

V
A

STE C
O

M
P

O
N

EN
TEN

 

Planchet: 60 x 12 cm Sphinx 

Spiegel: 40 x 60 cm  

Douchekraan: thermostaat Grohe 1000 

Douchegarnituur Grohe 1000 

Wastafelkraan  Grohe 

 Wasmachinekraan  VSH 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar 

Kenmerken 
Keramische producten kunnen zeer lang meegaan mits men gecontroleerd omgaat met zuren, die het 

glazuur kunnen aantasten 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar 

Kenmerken Bij normaal gebruik kunnen deze voor langere tijd meegaan 

 

Verwarming Radiator Merk: Stelrad compact 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar 

Kenmerken - 

 

Kenmerken: Buiten beschouwing laten, wel rekening houden met voorzieningen 

 

Binnendeur Gehele kozijn en deur aflakken in neutrale kleur. 

Kenmerken: Ca. 12 jaar op afwerking 

 

Kozijnen Binnenzijde aflakken 

Kenmerken: Ca. 12 jaar op afwerking 
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Tabel 6: Afwerkingsniveau toilet 

Toilet 

V
A

R
IA

B
ELEN

 

Vloeren Vloertegels 30 x 30  Merk: Mosa 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar en  nalevering tot 2040 

Kenmerken Lange levensduur en behoud van technische kwaliteit 

  

Wanden Wandtegels 15 x 20cm  Merk: Mosa 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar en  nalevering tot 2040 

Kenmerken Lange levensduur en behoud van technische kwaliteit 

 

Plafonds Gipsplaten plafond met sauswerk Merk: Latex: Sigma 

Levensduur Ca. 12 jaar op afwerking 

Vervanging Overschilderbaar 

Kenmerken 
Toilet is een relatief droge ruimte, hierdoor zal enkel onderhoud aan het schilderwerk nodig zijn vanwege 

het verkleuren en/of vervuilen.  Gedurende de huurperiode is het binnenschilderwerk voor de huurder. 

 

Sanitair 

Toilet: Staand model, standaard hoogte  

Merk: 

Sphinx 

V
A

STE C
O

M
P

O
N

EN
TEN

 

Reservoir: Wisa . 

Fonteintje: mits de ruimte het toelaat Sphinx 

Kraan: fonteinkraan Grohe.  Grohe 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar 

Kenmerken 
Keramische producten kunnen zeer lang meegaan mits men gecontroleerd omgaat met zuren, die het 

glazuur kunnen aantasten 

 

Ventilatie 
Natuurlijke ventilatie met deurrooster, luchttoevoer van onderuit de deur, of mechanische ventilatieafvoer 

met  Itho CVE 166/Buva en ook met voldoende toevoer. 

Kenmerken: Buiten beschouwing laten, wel rekening houden met voorzieningen 

 

Deur 

Deur compleet, onbeschadigd  en deugdelijk. Vrij en bezetgarnituur. 

Hang- en sluitwerk ter beoordeling op kwaliteit en uiterlijk. Per ruimte dezelfde uitvoering. 

Bij complete renovatie gehele kozijn en deur aflakken in neutrale kleur. 

Kenmerken: Buiten beschouwing laten, wel rekening houden met voorzieningen 
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1.2.1 Keukenrenovatie 

Tijdens een reguliere binnenrenovatie worden aansluitend aan de werkzaamheden in toilet en badkamer, de 

activiteiten in de keuken gestart. Voor een keukenrenovatie staan vijf werkdagen, deze start op de zesde dag van 

algehele binnenrenovatie. Ook bij een keukenrenovatie wordt het volledige tegelwerk, leidingwerk en inrichting 

vervangen. Een standaardkeuken is 1800 mm. breed en bestaat uit drie boven- en onderkasten. In de keuken zijn 

voorzieningen getroffen om zowel elektrisch (loze leiding) als op gas te koken, daarnaast bevat de keuken een 

aansluitmogelijkheid voor een vaatwasser. De wanden in de keuken worden tot een hoogte van 1500 mm. + vloer 

betegeld. 

Bij een keukenrenovatie is er sprake van de volgende variabelen: 

 Sloopwerk keuken 

Is gerelateerd aan de productkeuze van de afwerking. 

 Freeswerk leidingwerk en installatie aanbrengen 

Afhankelijk of leidingen opbouw of in de muur gefreesd worden. 

 Aftimmeren plafond 

Wel/niet volledige vervanging van het plafond 

 Voorstrijken wanden 

Omdat de volledige wandafwerking verwijderd wordt, dienen de wanden te worden voorbehandeld. 

 Uitrapen wanden 

De wanden worden glad afgewerkt zodat deze betegeld kunnen worden en/of voorzien van schuurwerk. 

 Wandtegelwerk 

Tegelwerk tussen keukenblad en bovenkastjes, in kookhoek tweezijdig tot circa 1500 mm.  +Peil. 

 Schilderwerk 

Afwerking van nieuwe plafonds. 
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Figuur 9: Overzicht keukenrenovatie met variabele productkeuze 
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De keukenafwerking dient aan onderstaande specificaties te voldoen. 

Tabel 7:  Afwerkingsniveau keuken 

Keuken 

V
A

R
IA

B
ELEN

 

Vloeren Vloerafwerking voor bewoners  

Kenmerken Smeervloer of bestaand tegelwerk, in kwalitatief goede uitvoering. Los = verwijderen en vloer egaliseren 

   

Wanden Wandtegels 15 x 20cm  Merk: Mosa 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar en  nalevering tot 2040 

Kenmerken Lange levensduur en behoud van technische kwaliteit 

 

Plafonds Gipsplaten plafond met sauswerk Merk: Latex: Sigma 

Levensduur Ca. 12 jaar op afwerking 

Vervanging Overschilderbaar 

Kenmerken Normale kans op verkleuring/vervuiling  

 

Sanitair Keukenkraan (éénhendel)  Merk: Grohe 

V
A

STE C
O

M
P

O
N

EN
TEN

 

 Gaskraan  VSH 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar 

Kenmerken Bij normaal gebruik kunnen deze voor langere tijd meegaan 

 

Keukenblok 1800 mm (3x 600 mm boven- en onderkasten) Merk: Bruynzeel 

Aanrecht Met vierkante RVS spoelbak Merk: Bruynzeel Solid 10 

Afzuigkap Standaard afzuigkap 600 mm (bij open keuken) Merk: ATAG 

 

Verwarming Radiator Merk: Stelrad compact 

Levensduur > 25 jaar 

Vervanging Plaatselijk vervangbaar 

Kenmerken - 

 

Elektra 

Boven keukenblok 2x een dubbele WCD 

Kookhoek 1 dubbele WCD  

Loze leiding voor elektrisch koken 

WCD voor afzuigkap 

Dubbele WCD voor koelkast op andere muur.  

Loze leiding voor vaatwasser.  

Schakelaar voor buitenverlichting op de wand bij de achterdeur. 

 

Merk: 

 

 

Peha 

Kenmerken: Buiten beschouwing laten, wel rekening houden met voorzieningen 

 

Binnendeur Gehele kozijn en deur aflakken in neutrale kleur. 

Kenmerken: Ca. 12 jaar op afwerking 

Kozijnen Binnenzijde aflakken 

Kenmerken: Ca. 12 jaar op afwerking 
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1.3 Overlast 

 

Dat de bewoners overlast ondervinden door de binnenrenovatie is gezien de werkzaamheden een vaststaand feit. 

Het begrip overlast definiëren is bijzonder moeilijk. Overlast is een subjectief en interactief begrip. Het is een 

maatschappelijk veranderlijk fenomeen dat gebonden is aan diverse factoren (Deklerck & Pleysier 2006). In het 

verleden hebben diverse onderzoekers getracht om het begrip overlast te definiëren. Omwille van het 

veranderlijke karakter van het fenomeen blijft een persoonlijke invulling van het begrip steeds mogelijk.  

Eysink Smeets e.a. (2010) heeft het verschil beschreven tussen de perceptie en feitelijke overlast en verklaart dit 

aan de hand van onderstaand schema. 

 

 

Personen die geconfronteerd worden met situaties die objectief gezien als overlast kunnen worden beschouwd, 

doorlopen onbewust een aantal stappen voordat zijzelf een gebeurtenis als overlastgevend ervaren. Kern van het 

schema is het feit dat of een bepaalde gedraging als overlast wordt ervaren, afhangt van de manier waarop 

iemand ergens naar kijkt: perceptie speelt dus een belangrijke rol. Het schema bestaat uit vier stappen. De eerste 

stap is dat een bepaald verschijnsel zich voordoet. Vervolgens (stap 2) moeten personen het verschijnsel ook 

waarnemen. De derde stap die volgt is dat de waarnemer betekenis geeft aan datgene wat hij observeert. Dat 

houdt in dat hij voor zichzelf bepaalt of hij de situatie als hinderlijk ervaart. De vierde stap gaat over het gevolg 

geven aan hetgeen is waargenomen
2
 

Eysink Smeets e.a. heeft vastgesteld dat een aanzienlijke vermindering van de ervaren overlast niet alleen afhangt 

van het verminderen van de feitelijke overlast, maar dat mensen ook minder zwaar aan de overlast tillen, als zij 

zich serieus genomen voelen en het gevoel hebben dat zij mede controle hebben over de situatie.  

  

                                                           
2
 Eysink Smeets e.a. 2010 

Figuur 10: Schema vaststellen overlast, Eysink Smeets 
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Kortom, de aanpak is effectief als niet alleen het aantal waargenomen verschijnselen vermindert, maar ook een 

luisterend oor geboden wordt aan de signalen van de bewoners.
3
 

Tabel 8: Vaststellen overlast 

  Lage feitelijke overlast  Hoge feitelijke overlast 

Lage perceptie van overlast  Niks doen, c.q. bijhouden  Aanpak op achtergrond  

Hoge perceptie van overlast  Gesprek met bewoners  Zichtbare aanpak  

 

Tijdens de uitvoering hebben de bewoners te maken met diverse vormen van overlast. Daarbij kan ook nog 

onderscheid gemaakt worden tussen objectief en subjectief, met name dit laatste is persoonsgebonden. Om dit 

toch meetbaar/tastbaar te maken zijn aan de mate van overlast door stof, koude en geluid normen gekoppeld. 

Tijdens het vooronderzoek is door middel van een vragenlijst de ervaren overlast bij de badkamer-, keuken- en 

toiletrenovatie achterhaald. Daarnaast is tijdens  een praktijkonderzoek vastgesteld of er sprake is van geluid-, 

stof- of koude overlast, dit is het geval wanneer de gestelde norm(en) worden overschreden. Naast deze drie 

vormen van overlast hebben bewoners in het bewonersonderzoek ook andere vormen van overlast aangegeven, 

te weten: 

   Werklieden 

   Geen warm/koud water 

   Geen toilet 

   Geen wasgelegenheid 

   Geen kookgelegenheid 

   Geen elektra 

   Geen wasmachine 

 

Via een vragenlijst hebben de bewoners op een schaal van 1 tot 10 (nauwelijks overlast – veel overlast) de mate 

van overlast aangegeven. Op de volgende bladzijde tabel zijn de resultaten weergegeven. 

 

  

                                                           
3
 Eysink Smeets e.a. 2010: 18-20,23 
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Tabel 9: Ervaren overlast bij binnenrenovatie, op schaal van 1 tot 10 

1.    Geen toilet     8.2 

2.    Stof       7.7 

3.    Geen wasgelegenheid   7.0 

4.    Geen wasmachine     6.6 

5.    Geen kookgelegenheid   5.9 

6.    Geluid     5.8 

7.    Tocht / Kou     5.1 

8.    Geen warm/ koud water   4.8 

9.    Geen verwarming     3.3 

10.  Werklieden     2.8 

11.  Geen elektra     2.5 

 

Naar aanleiding van de resultaten uit de vragenlijsten is gesteld dat bewoners de grootste overlast ervaren door 

het tijdelijke gemis van voorzieningen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat bewoners via de aannemer de 

beschikking krijgen over een noodkeuken en een chemisch toilet. Douchen kan in veel gevallen in een 

wisselwoning
4
 in de straat. Ondanks deze maatregelen geven bewoners toch aan hiervan overlast te ondervinden. 

Door de tijdsduur van de werkzaamheden aanzienlijk te verkorten wordt geluisterd naar het ongenoegen van de 

bewoners en kan de overlast van de binnenrenovaties aanzienlijk worden verminderd. 

 

1.4 Doelstelling afstudeerwerk 

 

Het niet kunnen benutten van de keuken, toilet en badkamer wordt gezien de waardering in tabel 9 beschouwd als 

de grootste mate van overlast voor de bewoners. Het anticiperen op andere onderdelen zoals het verminderen 

van geluidsoverlast, kan bijdragen aan verlaging van de ervaren overlast maar verkort niet de tijd dat bewoners 

geen gebruik van de ruimten kunnen maken.  

In de traditionele werkwijze staan er circa tien werkdagen voor de renovatie van een badkamer, keuken en toilet 

gepland. Deze invulling is gekozen om de woning in bewoonde toestand leefbaar te houden. In figuur 12 is het 

traditionele proces weergegeven, een groter exemplaar is als bijlage IV toegevoegd.  

                                                           
4
 Een wisselwoning is een tijdelijke woning tijdens de renovatie, vaak geldt deze als modelwoning. Bewoners kunnen in deze 

woning gebruik maken van de badkamer als in hun eigen woning een binnenrenovatie plaatsvindt. Echter, niet bij alle projecten 
is een dergelijke woning beschikbaar, dit is afhankelijk of een woning rondom de projectuitvoering leeg komt. 
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Figuur 11: Uitvoeringsproces traditionele werkwijze 
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Om de mate van overlast aanzienlijk te verminderen moet er een forse reductie van de uitvoeringstijd plaats 

vinden.  Er is gesteld dat het haalbaar moet zijn om met een andere procesgang en materialen de uitvoeringstijd 

ten minste te halveren.  Tijdens het afstudeerwerk is gestreefd naar het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor 

de renovatie van badkamer, keuken en toilet van minder dan vijf werkdagen  met behoud van kwaliteit, 

gelijkblijvende kosten en binnen reguliere werktijden.  

1.4.1 Ontwikkelingen in de markt 

Het onderzoeken van de mogelijkheden om de overlast voor de bewoners te beperken is niet uniek, maar de 

meeste uitwerkingen zijn nog niet baanbrekend. Vaak richt men zich op hoe de inrichting van de huidige 

procesgang kan worden verbeterd om te voldoen aan de klantvraag. Hierbij blijft men vaak hangen in 

tradities/gewoontes en bestaande technieken. Wil men echt een grote sprong voorwaarts maken dan moet men 

durven te innoveren. Dit laatste is woningcorporatie Mitros met de badkamerchallenge gelukt. In een prijsvraag 

zijn in het najaar van 2017 de aannemers van Nederland uitgedaagd om een badkamer in één dag te renoveren. 

Uiteindelijk zijn hier twee winnaars naar voren gekomen.  

 

Figuur 12: mede winnende voorstel van Hemubo /Rutges vernieuwd / Smit vastgoed zorg en ERA contour 

Bij de badkamerchallenge kwamen de aannemers erachter dat de interne procesgang nog niet goed op elkaar was 

afgestemd. Het was niet duidelijk wie voor welk onderdeel verantwoordelijk was. Het vooraf inmeten van de 

ruimte zorgde in de praktijk niet voor het gewenste resultaat. Men moest toch nog de ruimte nameten en de 

producten ter plaatse aanpassen. De vloerafwerking kwam over de bestaande vloer, hierdoor kwam de 

toegankelijkheid van de ruimte in het geding. De vloerophoging moest worden geminimaliseerd. Bij de 

modelbadkamer werkte men met kleuraccenten, de onderlinge afstemming zorgde voor een verstoring in de 

procesgang.   
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Na de badkamerchallenge zijn ook op andere plaatsen in Nederland dergelijke renovaties uitgevoerd. Bij Mozaiek 

wonen in Gouda was de interne afstemming bij de aannemer aanzienlijk verbeterd omdat het gewenste resultaat 

duidelijk was.  

Tijdens het afstudeerwerk is gebruik gemaakt  van de kennis die is opgedaan tijdens de badkamerchallenge. De 

uitvoering van een portieketagewoning of een grondgebonden eengezinswoning verschilt teveel om de processen 

te kopiëren. Zo heeft het woningtype van Woonkwartier houten verdiepingsvloeren, dit is essentieel anders dan 

een betonvloer. Daarnaast wordt de badkamer ook nog met 560 mm. vergroot. Het afstudeerwerk heeft zich niet 

gericht op het in één dag renoveren maar op renoveren binnen de kortst mogelijke uitvoeringstijd met behoud van 

kwaliteit, kosten  en het werken binnen de reguliere werktijden.  

Nog een belangrijk verschil is het kijken naar een totale binnenrenovatie (badkamer, keuken en toilet). De 

samenhang tussen deze drie ruimten is tijdens de badkamerchallenge niet direct benaderd en daarbij verschilt 

wederom de situatie. Er kan worden gesteld dat het afstudeerwerk bij Woonkwartier een unieke benadering heeft 

toegepast vanwege het woningtype en het combineren van drie ruimten/processen.  

 

1.5 Aanpak afstudeerwerk 

 

Door middel van participerend observeren is tijdens het vooronderzoek het proces van een binnenrenovatie in 

bewoonde toestand geanalyseerd. Door middel van planningen en SADT-schema’s zijn de processen inzichtelijk 

gemaakt. Om te achterhalen waar de bewoners de meeste overlast van ervaren zijn er 38 enquêtes verzonden 

naar adressen waar recent binnenrenovaties zijn uitgevoerd. Hierop hebben 20 bewoners gereageerd. In de 

voorgaande paragrafen is een toelichting op de traditionele werkwijze en de omstandigheden (de woning) 

gegeven. Hierbij is beschreven welke activiteiten in de diverse ruimten plaatsvinden en met welke kenmerken men 

tijdens de uitvoering rekening dient te houden, bijvoorbeeld afmetingen van de ruimten, constructieve 

eigenschappen e.d. Via de enquête hebben de bewoners aangegeven de meeste hinder te ondervinden door het 

niet kunnen gebruiken van de vertrouwde faciliteiten in de woning, hieruit is het volgende doel voor het 

afstudeerwerk geformuleerd, een: 

Uitvoeringsplan waarin stapsgewijs en gedetailleerd de activiteiten worden beschreven om de binnenrenovatie 

in de kortst mogelijkste uitvoeringstijd mogelijk te maken. 

Het huidige uitvoeringsproces bestaat totaal uit tien werkdagen, dit is opgeknipt in twee delen. Dag één tot en met 

zes de badkamer- en toiletrenovatie. Dag vijf tot en met tien de keukenrenovatie. Dit proces kan door parallel 

plannen van het uitvoeringsproces al aanzienlijk verkort worden. Voor de uitvoering stellen we dat tijdwinst is te 

behalen in het: 

 Parallel plannen van processen 

In de onderzoekfase is onderzocht naar hoeveel dagen het huidige proces van tien werkdagen kan worden 

gereduceerd. Vervolgens is gesteld dat dit de bovengrens is voor het aantal dagen dat een nieuw proces mag 

duren, er moet immers wel tijdwinst te behalen zijn. Uit de analyse van het proces is gebleken dat het 

uitvoeringsproces is onder te verdelen in vaste componenten en variabelen. De vaste componenten, zoals 

afmonteren van de ruimten, is ongeacht welk proces, altijd aanwezig. Daarentegen is bij de variabelen wel variatie 

en daarmee tijdwinst mogelijk.  



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 

 

 
 

30 

   Eindrapport 

Als variabelen zijn aangemerkt de uitvoering van: 

 Plafondafwerking 

 Wandafwerking 

 Vloerafwerking 

 Leidingwerk ten behoeve van installaties 

Door een andere invulling te geven aan de uitwerking van deze componenten kan  een verdergaande reducering 

van tijd plaatsvinden. Een reducering ten opzichte van het uitgangspunt dat het huidige proces al ingekort kan 

worden door processen parallel in plaats van serieel te plannen.  

Tijdens de onderzoeksfase is de structuur van de SADT-methodiek (Structured Analysis and Design Technique), 

gevolgd. Ten eerste is voor de vier variabelen bepaald welke alternatieven er in de markt zijn. Deze alternatieven 

dienen ten minste hetzelfde kwaliteit- en kostenniveau te hebben als de huidige materialen. Er is bij het bepalen 

van de alternatieve materialen een bezoek gebracht aan de resultaten van de badkamerchallenge in Utrecht. 

Daarnaast is geïnformeerd bij de partijen welke hebben ingeschreven en actief hebben deelgenomen aan de 

badkamer. Tevens is bij netwerksessies geïnformeerd bij bouwbedrijven die bezig zijn met nul op de meter 

renovaties en daarbij ook willen proberen zo snel mogelijk de binnenpakketten te renoveren.  

Aan de hand van de vergaarde informatie is op internet en de bibliotheek van de NBD actief gezocht naar 

producten waarmee een versnelde renovatie mogelijk is. Allereerst is er een selectie gemaakt op kwaliteit, 

vervolgens op verwerking en tot slot op prijsniveau. Hieruit is een reeks van afwerkingsproducten ontstaan. Voor 

het installatiedeel is gesteld dat er twee varianten zijn, deze zijn ook voortgekomen uit het overzicht met 

alternatieve materialen. Er is de keuze tussen: 

 Leidingwerk opbouw 

 Leidingwerk infrezen 

Onder opbouw wordt niet verstaan dat leidingwerk in het zicht blijft, maar dat de opbouw over de huidige 

wandafwerking komt en vervolgens achter de nieuwe wandafwerking verdwijnt. Dit is mogelijk wanneer de 

huidige wanden worden uitgevuld met regelwerk. Voor infrezen wordt gekozen wanneer de nieuwe 

wandafwerking direct op de huidige afwerking kan worden aangebracht. Dit is een extra handeling, maar zorgt er 

wel voor dat de afmetingen van de ruimte minder worden ingeperkt.  

De tijdwinst is te behalen in het toepassen van zoveel mogelijk droog te verwerken producten. De droogtijden in 

het traditionele proces zorgen mede voor een langere uitvoeringstijd. De alternatieve producten kunnen over de 

bestaande wandafwerking aangebracht worden, al dan niet middels uitvullen van de wand. Hiermee wordt de 

omvang van de ruimte kleiner. In de keuken valt dit het minste op, maar in de badkamer en het toilet speelt dit 

een grotere rol, omdat de ruimten al klein zijn. Om die reden is er onderzocht aan welke afmetingen de diverse 

ruimten ten minste dienen te voldoen. 

In de ontwerpfase dient uit de verschillende varianten van afwerkingsproducten een keuze gemaakt te worden en 

vervolgens dienen deze te worden gecombineerd. De gecreëerde varianten worden afzonderlijk bekeken en voor 

iedere situatie worden ontwerpvarianten opgesteld aan de hand van een morfologisch schema
5
, waarbij de 

conceptontwerpen als leidraad dienen.  

                                                           
5
 Een morfologisch overzicht is een overzicht met in de linker kolom een opsomming van de deelfuncties en rechts een 

overzicht van de mogelijke oplossingen per deelfunctie. Deze methode ondersteunt bij complexe vraagstukken met meerde 
oplossingen. 
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In het schema worden de deelfuncties onder elkaar gezet, waar varianten achter worden geplaatst. Door logische 

combinaties van varianten te kiezen per deelfunctie, ontstaan verschillende varianten na het trekken van deze 

structuurlijnen. Na het kiezen van de beste variant per situatie worden de oplossingen samengevoegd om tot een 

ontwerp te komen. De keuze voor een variant wordt bepaald aan de hand van de gestelde eisen en wensen welke 

voorafgaande aan het ontwerpproces zijn opgesteld. De eisen zijn de harde factoren waar het nieuwe 

uitvoeringsproces aan dient te voldoen, hierbij denkend aan  

 Gelijkblijvende kosten 

 Ten miste gelijkblijvende kwaliteit 

 Werken binnen reguliere werktijden 

 

De wensen zijn meegenomen als hieraan kan worden voldaan tijdens een nieuw uitvoeringsproces. Deze spelen 

een rol bij het nuanceren van de keuze. 

 

De geselecteerde variant wordt vervolgens in een balkenplanning (GANTT Chart) uitgewerkt om de totale 

uitvoeringsduur en het kritieke pad te kunnen bepalen. De factor tijd is niet in een SADT-schema te verwerken 

vandaar dat zowel de balkenplanning als het SADT-schema het uitvoeringsplan vormen. De kortst mogelijke 

uitvoeringstijd is bij de uitwering het streven. Om dit te kunnen beïnvloeden moet bepaald worden waar zich het 

kritieke pad bevindt, het zijn deze activiteiten welke van invloed zijn op de uitvoeringstijd.  

De balkenplanning kan vervolgens worden vertaald naar een SADT-schema om de relaties van de verschillende 

activiteiten weer te geven en te laten zien wat er benodigd is om deze te kunnen uitvoeren. 

In de balkenplanning worden de activiteiten in een logische volgorde geplaatst en onderlinge verbanden gemaakt 

om het proces  in de kortst mogelijke tijd te kunnen realiseren. De SADT-methode geeft echter beter te relaties 

tussen de activiteiten weer. Met de  SADT-methodiek wordt namelijk het proces weergeven in hoofd- en 

deelactiviteiten. Ieder deelactiviteit heeft input in de vorm van: invoer – besturing en energie. Daarnaast heeft het 

deelproces een uitvoer in de vorm van uitvoering van het proces. Dit sluit aan op de volgende deelactiviteit of is 

het einde van het proces. In de SADT schema’s is aan de bovenzijde van de deelprocessen de input van informatie 

te vinden.  

Het SADT is gebaseerd op drie belangrijke invloedfactoren 

namelijk materialen, sturing en middelen (materieel en 

arbeid) die een activiteit mogelijk maken. Deze drie 

factoren komen grotendeels voort uit de gekozen variant. 

Na het opstellen van de balkenplanning én het SADT-

schema kan deze getoetst worden aan de gestelde eisen en 

wensen waarop de keuze van het scenario is gebaseerd. 

Hieruit kan geconcludeerd worden of een nieuw 

uitvoeringsplan een goed alternatief is voor de huidige 

wijze van uitvoering. 

 

In tabel 10 is aangegeven welke stappen doorlopen zijn om de informatie te verkrijgen waarmee het uiteindelijke 

uitvoeringsplan is opgesteld. 

 

  

Figuur 13: Principe SADT-schema 
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1.6 Leeswijzer 

 

De structuur van het afstudeerwerk is gebaseerd op de invloedfactoren van de SADT-methodiek. In hoofdstuk 

twee zijn voor de afwerking van wand, vloer en plafond alternatieve producten beschreven. Deze producten 

voldoen op basis van kwaliteit aan het afwerkingsniveau van Woonkwartier. Naast de afwerking van de ruimte 

worden in dit hoofdstuk de variaties in het installatiewerk benoemd, namelijk infrezen of opbouw op de wand. De 

uiteindelijke keuze is van invloed op de prijs en de afmeting van de ruimten. De afmetingen van de ruimten dienen 

ongeacht de gekozen werkwijze te blijven voldoen aan de voorschriften vanuit het bouwbesluit. 

In hoofdstuk drie zijn de middelen beschreven, dit is onderverdeeld in arbeid en materieel. In het hoofdstuk wordt 

aangetoond dat ook met de traditionele werkwijze een aanzienlijke tijdreductie behaald kan worden dit wanneer 

processen parallel in plaats van serieel gepland worden. Het is daarbij mogelijk om naar een uitvoeringsplan van 

zes werkdagen te gaan. Uiteraard blijft dit een natprocedé en is er nog meer tijdwinst te behalen. Bij de 

materialisatie in hoofdstuk twee zijn de benodigde gereedschappen benoemd, de paragraaf materieel richt zich op 

de inzet van materieel op de bouwplaats. Naast het organiseren van de werkzaamheden op de werkplek kan ook 

de inrichting van het algehele werkproces nog verder bijdragen aan tijdreductie en kwaliteitsverbetering. 

Hoofdstuk vier is gericht op (aan)sturing. In dit hoofdstuk wordt het voorbeeld van een IKEA handleiding 

aangehaald,. Hierin staat ook bij iedere activiteit uitvoerig omschreven om hoeveel componenten het gaat, wat 

aan hulpmiddelen benodigd is en hoe men het in elkaar moet zetten. In hoofdstuk vijf is stil gestaan bij de 

hoeveelheid informatie die verkregen is in hoofdstuk twee, drie en vier. In dit hoofdstuk worden de eisen en 

wensen vastgesteld waaraan het nieuwe uitvoeringproces dient te voldoen. In hoofdstuk zes wordt stapsgewijs 

uitgelegd welke stappen zijn ondernomen om tot een nieuw uitvoeringsplan te komen. Dit uitvoeringsplan is 

vervolgens in hoofdstuk zeven geëvalueerd. Schematisch ziet de indeling er als volgt uit: 

Tabel 10: plan van aanpak 

Hoofdstuk Variabelen Toelichting: 

2 Materialen Doelstelling: Een overzicht van alternatieve 

materialen die dezelfde kwaliteit als de 

huidige producten hebben maar  sneller 

verwerkt kunnen worden. 

Aktie: Materialen lijst van alternatieve 

producten voor de vloer-, wand- en 

plafondafwerking.  

Resultaat:  Productkenmerken 

 Verwerkingsvoorschriften 

 Montagevoorschriften. 

3 Middelen Doelstelling: Duidelijkheid in benodigde middelen om 

de werkzaamheden te kunnen 

verrichten. 
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Aktie: Onderzoeken wat aan materieel 

benodigd is om de materialen te kunnen 

verwerken en daarbij inzicht krijgen in 

de hoeveelheid arbeid. 

Resultaat:  Overzicht benodigd materieel 

 Inzicht in verwerkingstijden. 

4 

 

(Aan)sturing 

 

Doelstelling: Efficiëntie inrichting van het werkproces. 

Aktie: Bepalen welke handelingen verricht 

dienen te worden en hoe deze 

handelingen op elkaar moeten worden 

afgestemd. 

Resultaat:  Chronologische werkvolgorde 

(planning) 

 Invloed (inrichting) organisatie. 

Hoofdstuk: Toelichting 

5 Doelstelling: Duidelijke kaders opstellen waaraan het 

ontwerp dient te voldoen 

Aktie:  Ontwerpeisen 

 Ontwerp wensen 

 SMART definiëren 

Resultaat: Plan van aanpak om een nieuwe 

uitvoeringproces te kunnen opstellen 

6 Doelstelling: Een uitvoeringsplan waarin 

tegemoetgekomen wordt aan de 

resultaten van de bewoner enquête 

Aktie:  Balkenplanning opstellen 

 SADT-schema opstellen 

Resultaat Uitvoeringsplan waarin stapsgewijs en 

gedetailleerd de activiteiten worden 

beschreven om de binnenrenovatie in 

de kortst mogelijke uitvoeringstijd 

mogelijk te maken. 

7 Evalueren van het uitvoeringsplan: voldoet deze aan de gestelde eisen en komt het 

tegemoet aan de wensen. 
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2. Materialen 
 

De variabelen in de afwerking van de ruimte beperken zich tot de afwerking van wanden, vloeren en plafonds. Dit 

zijn ook de onderdelen waar de meeste tijdwinst behaald kan worden. De huidige afwerkingsproducten zijn 

traditioneel ingericht en daarmee veelal een nat en/of tijdrovend procedé. Bij de zoektocht naar alternatieve 

afwerkingsproducten is bewust gekozen voor materialen die droog gemonteerd kunnen worden.  

De selectie van alternatieve materialen is in onderstaande figuur schematisch weergegeven 

 

Figuur 14: Schematische weergave materiaalselectie 

Met de badkamerchallenge zijn de bouwers van Nederland uitgedaagd anders te kijken naar de wijze van 

renoveren. Uiteindelijk hebben 33 bedrijven zich aangemeld voor de uitdaging om een badkamer in één dag te 

renoveren. Vanuit deze 33 zijn er twee winnaars aangewezen die ook de badkamer hebben mogen realiseren. 

Beide badkamers zijn tijdens de onderzoekfase bezocht en met ‘winnaar’ bouwgroep Coen Hagendoorn hebben 

gesprekken plaatsgevonden om van de ervaringen te kunnen leren. Bij het bezoek  aan de badkamer was ook de 

firma Faay aanwezig, deze firma had van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te tonen dat ook een keuken in 

één dag kan worden gerenoveerd. Met deze firma hebben tevens informatieve gesprekken plaatsgevonden. Het 

consortium Woondiensten
+
 realiseert binnenrenovaties bij woningcorporatie Stadlander en hadden zich 

ingeschreven voor de challenge. Met deze firma hebben er ook gesprekken plaatsgevonden. Aan de hand van deze 

gesprekken is een groslijst
6
 met materialen opgesteld. In deze selectie viel op dat men werkte met grotere 

elementen, zodat in sneller tempo een groter oppervlak afgewerkt kan worden. 

 

                                                           
6
 Lijst met materialen die in aanmerking komen voor het versneld uitvoeren van een binnenrenovatie, hierop heeft nog geen 

selectie op basis van de randvoorwaarden plaatsgevonden 
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Bij de zoektocht naar alternatieve producten speelt de kwaliteit van de producten een belangrijke rol. Om die 

reden is er aan de hand van een groslijst op zoek gegaan naar gelijkwaardige producten, hierbij is ook rekening 

gehouden met de kostprijs en wijze van verwerking. Met behulp van de NBD (Nederlandse Bouw Documentatie) 

en thema’s in vakbladen als Corporatiebouw, is op internet gericht gezocht naar alternatieve producten. 

Uiteindelijk is er een longlist met geschikte materialen voor de afwerking van wand, vloer en plafond opgesteld. De 

definitieve productkeuze vindt in de ontwerpfase plaats. 

De longlist bestaat uit de volgende producten:  

Wandafwerking (badkamer, keuken en toilet): 

- Mosa panel   (V) 

- Fibo Trespo  (VI) 

- HDM / MDF  (VII) 

Vloeren (badkamer en toilet): 

- PVC laminaat  (VIII) 

- Vinyl   (IX) 

- Mosa Panel  (V)  

Plafond (badkamer, keuken en toilet): 

- Agnes one step (X) 

- Kunststof   (XI) 

- MDF/HDF / HDM  (XII) 

- Spanplafond  (XIII) 

 

2.1 Producteigenschappen 

 

Alle producten zijn getoetst aan het kwaliteitsbeleid van Woonkwartier op basis van eigenschappen voldoen ze 

allemaal. In bijlage vijf tot en met dertien zijn de producten verder uitgewerkt en zijn ook de 

verwerkingsvoorschriften van deze producten toegevoegd. De desbetreffende bijlage staat achter het product 

vermeld. 

Als voorbeeld is de uitwerking van de Fibo Trespo panelen onderstaand afgebeeld. Naast een productomschrijving 

en een afbeelding is de montagevolgorde beschreven. Een uitgebreidere uitwerking van de montagevolgorde staat 

in de verwerkingsvoorschriften. Verder is er beschreven welke hulpmiddelen (materieel) benodigd is om het 

product te verwerken en is er een  indicatie van verwerkingstijd en kostprijs gegeven. 
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Figuur 15: Toelichting Fibo Trespo 
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2.2  Installatiewerkzaamheden 

  

Naast de afwerkingsproducten zijn er ook varianten voor het aanbrengen van installatiewerk. Bij het opstellen van 

het nieuwe uitvoeringsplan is de afweging gemaakt tussen het leidingwerk inbouw of opbouw maken. Er is in dit 

stadium niet te zeggen wat goed of fout is, beiden hebben voor- en nadelen. In bijlage XIV is het opbouw maken 

van de leidingen en in bijlage XV is het infrezen beschreven.  

Uitgangspunt van de badkamer-, keuken- en toiletrenovatie is dat deze tenminste 17 jaar mee kan gaan (17 jaar 

keuken en 34 jaar voor badkamer en toilet). Mede hierdoor worden de ruimten zoveel mogelijk naar het 

hedendaagse afwerkingsniveau gebracht. Leidingen die oorspronkelijk op de muur zitten worden bij de 

traditionele binnenrenovatie weggewerkt. Bij een keukenrenovatie wordt preventief de gasleiding vervangen. 

Onderstaand staat per ruimte beschreven wat aan installatiewerk is voorzien. In onderstaande paragrafen zijn de 

benodigde werkzaamheden opgesomd: 

2.2.1 Badkamerrenovatie 

 De- en hermonteren van radiator. 

 Vernieuwen waterleiding en riolering ten behoeve van nieuwe badkamer. 

 Vernieuwen elektrische installatie ten behoeve van nieuwe badkamer (alles inbouw en geaard): 

- Schakelaar voor lichtpunt plafond 

- Schakelaar met WCD boven wastafel ten behoeve van lichtpunt boven spiegel 

- Aardeaansluiting onder wastafel 

- Creëren wasmachineaansluiting (water + afvoer).  

 Aanbrengen nieuw sanitair; 

- Wastafel: 60 cm met sifon 

- Planchet: 60x12cm.   

- Spiegel: 40x60 cm. 

- Doucheput 15x15 RVS.  

 Aanbrengen thermostaatkraan en douchegarnituur. 

 Aanbrengen eenhendel wastafelkraan.  

 

2.2.2 Keukenrenovatie 

 Verwijderen alle elektra opbouwleidingen inclusief schakelmateriaal. 

 Verwijderen alle opbouw gas- water- en rioolleidingen.  

 De- en her monteren van radiator. 

 Vernieuwen water- en gasleiding, aanpassen riolering ten behoeve van nieuwe keuken.  

 Vernieuwen elektrische installatie ten behoeve van nieuwe  keuken (alles inbouw en geaard).  

- 2x dubbele wandcontactdozen (WCD) boven keukenblad,  

- WCD voor afzuigkap  

- Dubbele WCD voor koelkast  

- Loze leiding voor vaatwasser  

- Loze leiding voor elektrisch koken  

- Schakelaar met WCD (combi) voor lichtpunt keuken  

- Schakelaar met lichtpunt achtergevel 

- Loze leiding Ø 19 mm naar buiten. (i.v.m. elektra naar de berging) 

 Boren gat Ø 130 mm in achtergevel t.b.v. leiding afzuigkap (indien niet aanwezig). 

 Leveren en aanbrengen keuken eenhendel mengkraan met hoge uitloop op het blad. 

 Leveren en aanbrengen buitenkraan met stopkraan. Waar mogelijk in vorstbestendige uitvoering. 
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2.2.3 Toiletrenovatie 

 Verwijderen aanwezige sanitair. 

 Verwijderen opbouw water-, elektra- en riolering leidingen. 

 Vernieuwen waterleiding en riolering ten behoeve van nieuwe toilet. 

 Aanbrengen elektra (lichtpunt/schakelaar/centraaldoos in het plafond). 

 Aanbrengen nieuw sanitair: 

- Toilet: Staand model of Brussel inclusief bril en deksel en closetrolhouder.  

- Fonteintje 

- Reservoir 

- Fonteinkraan 

 

2.2.4 Leidingwerk  badkamervloer 

Bij de renovatie wordt de huidige badkamer uitgebreid met de 

inbouwkast van de slaapkamer. Door deze uitbreiding wordt de 

badkamer 560 mm groter. In de extra ruimte die hiermee gecreëerd 

wordt is de wasmachineaansluiting voorzien. Voor de wasmachine dient 

er een koudwater aansluiting te komen én een afvoer. Deze afvoer  dient 

van de ene zijde naar de andere zijde van de ruimte gebracht te worden. 

In de hoek boven het toilet zit immers de standleiding naar de 

hoofdriolering. In de nieuwe badkamer wordt de wastafel verplaatst en 

daarmee ook de afvoer. 

 

           Figuur 16: Vergroting van de badkamer 
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2.3 Regelgeving omtrent afmetingen ruimte 

 

In het nieuwe uitvoeringsplan is gebruik gemaakt van alternatieve materialen die qua levensduur en kwaliteit 

tenminste overeenkomen met de huidige materialen. Indirect is ook rekening gehouden met de functionaliteit van 

de ruimte, dit geldt zowel in de breedte als in de hoogte. Bij de keuze om een wandafwerking op regelwerk aan te 

brengen, blijft er dan voldoende ruimte over om de ruimte te kunnen benutten en blijft bij de vloerafwerking 

(inclusief leidingwerk) de ruimte nog toegankelijk voor oudere bewoners? Bij renoveren over de bestaande 

wandafwerking heen wordt de ruimte kleiner, dit  twee tot drie centimeter per wand. De producten van Mosa zijn 

het dikste, het paneel is 17 mm. dik; dit is + 1 mm. bij directe verlijming op de ondergrond en + 22 mm. bij 

montage op regelwerk. Bij het vloerpaneel varieert de dikte tussen de 17 en 27 mm. + 2 mm verlijming. Het is 

belangrijk dat de ruimte door de toepassing van het nieuwe uitvoeringsplan bruikbaar blijven, het bouwbesluit 

heeft de term bruikbaar geformaliseerd door de minimale afmeting van het toilet en een badkamer te definiëren. 

De minimale afmetingen van een keuken zijn niet het bouwbesluit omschreven. 

2.3.1 Toilet 

Afdeling 4.2.toiletruimte artikel 4.16 lid 1 

 Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte 

van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2,1 m. 

2.3.2 Badkamer 

Het bouwbesluit stelt geen expliciete eisen aan een badkamer in de bestaande bouw, wel aan de minimale hoogte 

boven de vloer van ten minste 2,1 m. 

Voor nieuwbouw geldt de volgende minimale eis 

Afdeling 4.3 badruimte, artikel 4.19 lid 1 

Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m² en een breedte van ten 

minste 0,8 m. 

Naast de ruimte inperking speelt ook de toegankelijkheid van de badkamer een rol. Vanwege de houten vloeren 

wordt de badkamervloer opgestort. De huidige drempelhoogte is circa vijf centimeter. Iedere toevoeging in de 

hoogte zorgt voor vermindering van de toegankelijkheid. 

Het bouwbesluit geeft over drempelhoogte in de woning niets aan, enkel in Afdeling 4.4 bereikbaarheid en 

toegankelijkheid,  artikel 4.27 wordt over drempelhoogte gesproken en dan voor de toegang tot een woning of 

woongebouw. In dit artikel staat beschreven dat de drempel bij rolstoelgebruik niet hoger mag zijn dan twee 

centimeter. In een tijd waarin verwacht wordt dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en daardoor ook in 

de woning gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator, spreekt het voor zich dat de dorpelhoogte beperkt 

moet blijven. In nieuwe uitvoeringsplan is uitgegaan om een dorpelhoogte tussen de twee en de vijf centimeter te 

realiseren. 

 

 

  

https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd4/afd4-2?lmcode=xqcela
https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd4/afd4-3?lmcode=burooo
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Figuur 17: Doorsnede woning met badkamer (groen), keuken (blauw)  en toilet (geel) weergave 

3 Middelen 
 

Het versnellen van het uitvoeringsplan is vanuit de drie invloedfactoren van de SADT-methodiek (materiaal, 

middelen, aansturing) benaderd.  Zo is het mogelijk om met andere materialen, ten opzichte van de traditionele 

werkwijze,  een aanzienlijke tijdwinst te behalen. Door het schuiven in de planning van seriële activiteiten naar 

werkzaamheden die parallel aan elkaar plaatsvinden kan de uitvoeringstijd verder ingeperkt worden. Tijdens het 

afstudeerwerk is ook het efficiënter inzetten van personeel tijdens het uitvoeringsplan meegenomen. 

3.1 Arbeid 

 

Bij het reduceren van de uitvoeringstijd is het onoverkomelijk om de uitvoering van badkamer, keuken en toilet 

parallel te realiseren. De huidige tien werkdagen dienen simpelweg in elkaar geschoven te worden. In de huidige 

situatie is er een combinatie zichtbaar van badkamer en toilet, de uitvoering van de keuken staat hier los van. Bij 

het reduceren van de uitvoeringstijd moet juist gezocht worden hoe de werkzaamheden in de keuken in de 

combinatie ingepast kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Beschikbare ruimte 

De Arbowetgeving beschrijft voor bouwvakkers allerlei voorschriften op het gebied van tillen en de blootstelling 

aan stof, geluid en temperaturen maar niet zozeer aan de benodigde werkruimte. Om op basis van richtlijnen iets 

te zeggen over de ploegsamenstelling in de ruimte is niet mogelijk, het ‘gezond boerenverstand’ moet hier hulp 

bieden. 

De ruimten waar gewerkt wordt hebben een zeer geringe omvang. 

 Badkamer:  2.8 m
2
 

 Keuken  8.11 m
2
 

 Toilet  1 m
2
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De ruimte in het toilet laat het niet toe om er met meer dan 1 persoon  te werken. Voor diverse activiteiten is een 

trapje nodig en men heeft ook nog materiaal en materieel (speciekuip en dergelijke) nodig. Het kleinste trapje is 45 

cm breed en circa 60 cm lang; met op- en afstappen erbij moet rekening gehouden  worden met 1 m
2
 werkruimte. 

Kijkend naar de vierkante meters kan vastgesteld worden dat per ruimte het volgende aantal personen werkzaam 

kunnen zijn. 

Toilet:  1 persoon 

Badkamer: 3 personen 

Keuken:  4 personen 

 

3.1.2 Versnellen traditionele werkwijze 

Door in de traditionele werkwijze activiteiten te combineren is het mogelijk de uitvoeringstijd te reduceren naar 

zes werkdagen. Met schoonmaken en oplevering zijn dit zeven werkdagen, zie figuur 19. De wand- en 

vloerafwerking spelen nog steeds een belangrijke rol in de uitvoering. Door het toepassen van extra snel drogende 

lijmen moet het mogelijk zijn de uitvoeringstijd naar vijf werkdagen te reduceren. Dat is een aanzienlijke besparing 

ten opzichte van de oorspronkelijke tien werkdagen. Het nog verder terugdringen van de uitvoeringstijd is enkel 

mogelijk door de toepassing van nieuwe / alternatieve producten. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsplan 

is gesteld dat de uitvoering in minder dan vijf dagen moet worden uitgevoerd. 
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Figuur 18: Planning combinatie badkamer-, keuken- en toiletrenovatie  
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3.2 Materieel 

 

In hoofdstuk twee en de bijbehorende bijlagen is aangegeven welke gereedschappen nodig zijn om de materialen 

te verwerken. Maar het efficiënt verwerken van materialen gaat verder dan alleen gereedschap.  Bij een 

woningtype waarvan alleen Woonkwartier er al circa 1200 in bezit heeft, mag uitgegaan worden van 

standaardisatie van het uitvoeringsplan. Vanaf het eerste uur zullen niet gelijk honderden woningen aangepakt 

worden maar de kans op opschaling is aanwezig. Als bij iedere woning de procesgang hetzelfde is kan ook de 

levering en ordening van de producten volgens een vast proces plaats vinden.  

Het is voor de uitvoering ideaal als de componenten (materialen) in de vorm van een bouwpakket geleverd 

worden, en in een vaste volgorde in een kleine container worden opgeslagen. Dit scheelt de vaklieden sorteren en 

men heeft de benodigdheden in één handeling te pakken. Het uiteindelijke streven is zoveel mogelijk 

standaardisatie van materialen, waar het zaagwerk in de woning aanzienlijk verminderd kan worden. Als 

producten kant en klaar geleverd worden kan het zaagwerk zelf nog verder terug gebracht worden. Het zaagwerk 

volledig uitsluiten is vooralsnog een brug te ver. De vaklieden arriveren dagelijks rond 7:15 op locatie, na de voor 

velen onmisbare bak koffie starten ze met de inrichting van de werkplek. Naast de radio is dit het 

handgereedschap en de materialen die als eerste verwerkt gaan worden. Los van de koffie gaat het aan het einde 

van de werkdag in omgekeerde volgorde. Dagelijks kost dit ten minste een half uur van de inzetbare uren. Door 

een slimmere inrichting van het bouwterrein kan de opstart- en afbouwtijd efficiënter plaats vinden. Op 

nieuwbouw locaties wordt veelal gebruik gemaakt van zaagloodsen. Onder een overkapping (in een container of 

afdak tussen twee containers) kunnen de vaklieden gebruik maken van een grote zaagmachine. De moderne 

vaklieden hebben tegenwoordig geavanceerd handgereedschap maar dit wordt nog steeds dagelijks opgetuigd en 

ingeruimd. Door het principe van een zaagloods ook bij repeterende werkzaamheden in te zetten kan het 

werkproces op de bouwplaats efficiënter worden ingericht. In de markt zijn een soort mobiele werkplaatsen 

aanwezig, hierin zouden de benodigde machines en kramerijen opgesteld en uitgestald kunnen worden. 
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4 (Aan)sturing 
 

Onder sturing wordt verstaan: hoe moet het proces gaan? Dit is daardoor ook tweeledig. Enerzijds is daar het 

sturen van het proces, dit kan door middel van een uitvoeringsplan. Anderzijds hebben we aansturing: hoe stuur ik 

de personen aan die het werk moeten verrichten en zorg ik voor het gewenste resultaat? Een mooi voorbeeld van 

aansturing is de IKEA handleiding. Bij ieder product zit een uitgebreide handleiding om het product in elkaar te 

zetten, te beginnen met een weergave van de componenten die je aantreft, de bevestigingsmiddelen, aantallen en 

het benodigde gereedschap.  Als je alle stappen doorloopt en de componenten op de juiste plaats  toepast, krijg je 

het artikel wat je gekocht hebt. Een dergelijk proces is vooralsnog in de bouw niet direct denkbaar. Wel is de basis 

voor de handleiding de ideale uitgangspositie om een uitvoeringsplan aan te sturen.  

 

Figuur 19: Voorbeeld IKEA handleiding 

 

4.1 Informatie 

 

Voor degene die de werkzaamheden moet voorbereiden en aan de hand van het uitvoeringsplan aan de slag gaat 

moet het duidelijk zijn wat er gemaakt moet worden.  De woning informatie is in de vorm de oorspronkelijke 

bestektekening is voor enkele van de geselecteerde producten te summier. De tekeningen zijn vervaagd en in de 

afgelopen vijftig jaar hebben ook al de nodige werkzaamheden in de woning plaatsgevonden. Naast een overzicht 

van de woningkenmerken, zoals in de voorgaande hoofdstukken zijn opgesomd, is het voor deze producten van 

belang dat er een scan van de ruimten wordt gemaakt.  Met name de vooraf op maat gemaakte producten van 

Mosa Panelen en Fibo Trespo adviseren een dergelijke scan. 
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0                               6        7                        10  

Werkdagen 

  

5 Ontwikkeling uitvoeringsplan 
 

Tijdens het vooronderzoek is naar voren gekomen dat bewoners bij een binnenrenovatie in bewoonde toestand 

door de verschillende activiteiten overlast ervaren. Tijdens de tien dagen durende periode wordt de badkamer, 

keuken en toilet vernieuwd en dit gaat gepaard met overlast door stof, geluid en kou. Het zijn echter niet deze 

onderdelen waar de bewoners de meeste overlast van ondervinden; het niet kunnen gebruiken van de ruimten en 

de vele vaklieden in de woning worden benoemd als de grootste veroorzakers van de overlast. Om tegemoet te 

komen aan de signalen van de bewoners is een nieuw uitvoeringsplan opgesteld. In dit hoofdstuk wordt de 

ontwikkeling van dit proces nader toegelicht, waarbij uiteraard rekening is gehouden met datgene wat in de vorige 

hoofdstukken is onderzocht. 

5.1 Uitvoeringsplan 

 

Waarom kiezen voor een nieuwe werkwijze? De huidige werkwijze bij Woonkwartier waar de badkamer, keuken 

en toilet in een woning in tien dagen worden gerenoveerd is niet speciaal. Het overgrote deel van de 350 

woningcorporaties in Nederland werken volgens dit proces, maar de corporatiewereld is de afgelopen tien jaren 

drastisch gewijzigd. Enerzijds zijn de bewoners mede door de komst van social media mondiger geworden, 

anderzijds zijn er producten voorhanden die andere technieken mogelijk maken. Bij vergaande 

duurzaamheidsprojecten zijn er tal van voorbeelden waarbij de complete buitenschil (gevel, dak en kozijnen) in 

één  werkdag worden vernieuwd. Een binnenrenovatie van tien dagen strookt hier niet mee.  

De tien werkdagen zijn op te knippen in twee delen namelijk:  badkamer en  toilet in de eerste zeven werkdagen 

en de keuken start op de zesde werkdag. De werkzaamheden zijn de tiende werkdag gereed.  

 

 

 

 

 

 

 

Door deze werkwijze blijft de woning bewoonbaar, en door de spreiding van de werkzaamheden  is de bewoner 

niet in één keer al zijn vertrouwde faciliteiten kwijt. De bewoner krijgt noodvoorzieningen aangeboden in de vorm 

van een chemisch toilet, noodkeuken en daar waar mogelijk een wisselwoning (om te douchen). In een enquête 

hebben de bewoners aangegeven vooral de eigen voorzieningen te willen gebruiken. Het reduceren van de mate 

van overlast is daarom gezocht in de reductie van de uitvoeringstijd. 

Jaarlijks onderhoudt Woonkwartier 500 woningen tijdens projectmatig onderhoud, daarnaast wijzigt een zelfde 

aantal woningen van bewoner(s). Bij circa 30% van deze woningen wordt de badkamer, keuken en/of toilet 

gerenoveerd. Het is van belang dat het proces wordt uitgevoerd met gelijkblijvende kosten, kwaliteit en binnen de 

reguliere werktijden.   

Figuur 20: Uitvoeringstijd traditionele werkwijze 
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In hoofdstuk drie is toegelicht dat in de traditionele aanpak de uitvoeringstijd van tien werkdagen naar zes 

werkdagen teruggebracht kan worden, bij verder reduceren loopt men tegen beperkingen aan. De huidige 

producten worden grotendeels met een nat procedé verwerkt, denkend aan stukadoors-, en tegelwerk. De 

droogtijden die dit met zich meebrengt zijn van invloed op de uitvoeringstijd. Om de uitvoeringstijd nog verder te 

reduceren is het nodig het proces en de materiaalkeuze te heroverwegen.  

Door de reductie van de uitvoeringstijd daalt de mate van overlast voor de bewoners; althans, dan wordt gehoor 

gegeven aan de aangegeven overlast. Om een aanzienlijke tijdwinst te behalen zal in het nieuwe proces de 

badkamer, keuken en toilet tegelijkertijd uitgevoerd worden, daar waar nu een knip is tussen badkamer/toilet en 

keuken is gemaakt. Ook bij een nieuw uitvoeringsplan zullen de bewoners enige mate van overlast ervaren, de 

werkzaamheden vinden immers in bewoonde toestand plaats. Het is daarbij de uitdaging om de ervaren overlast 

niet te laten toenemen.  

In paragraaf 1,5 is aangegeven hoe tot een selectie van materialen is gekomen. Deze longlist vormt de basis om de 

invloedfactoren van het SADT-schema in te kunnen vullen. Uit de verwerkingsvoorschriften van de materialen 

(bijlagen V-XIII) kan bepaald worden wat er aan materieel en arbeid benodigd is, daarnaast welke aanvullende 

informatie verder benodigd is. Schematisch ziet dit er als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ontwerpproces 

 

In de ontwerpfase wordt een nieuw uitvoeringsplan opgesteld. Het reduceren van de uitvoeringstijd is  het 

hoofddoel; met het kwaliteitsniveau, kostenniveau en werktijden zijn hier wel wat randvoorwaarden aan gesteld. 

Er zijn echter meer voorwaarden waar het ontwerp aan dient te voldoen. De oplossing moet immers niet meer 

overlast veroorzaken, maar de ruimten dienen ook functioneel te blijven. Om het uitvoeringsplan te kunnen 

starten zal de longlist teruggebracht worden tot een shortlist, hiervoor worden verdere kaders gesteld.  

De gehanteerde producten hebben tenminste dezelfde kwaliteit als de materialen uit het kwaliteitsbeleid van 

Woonkwartier. Daarnaast mag het reduceren van de uitvoeringstijd niet kostenverhogend zijn. Opgesomd dient 

het uitvoeringsplan te voldoen aan de eisen in tabel 11: 

Figuur 21: Vertaling longlist naar invloedfactoren SADT 
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Tabel 11: Gestelde eisen aan het uitvoeringsplan 

EI
SE

N
 

     

Renovatie van badkamer, keuken en toilet in bewoonde toestand 

Vermindering van overlast voor de bewoners door uitvoeringstijd < 5 dagen 

Gelijkblijvende kwaliteit van de afwerking 

Gelijkblijvende kosten 

Werkzaamheden tussen 7:30 en 17:00 

Voldoen aan regelgeving bouwbesluit 

(Badkamer oppervlakte ≥ 0.64 m
2
 breedte ≥ 0.8 m I Toilet oppervlakte ≥ 0.64 m

2
) 

Dorpel-/drempelhoogte 2-5 cm 

Badkamervergroting met ruimte voor wasmachine 

Aan de hand van deze eisen kunnen gericht bepaalde afwegingen gemaakt worden  om tot een nieuw proces te 

komen. Bij het opstellen van het nieuwe uitvoeringsplan zijn er ook wensen waarmee indirect rekening mee 

gehouden moet worden. Met het nieuwe uitvoeringsplan dient de overlast voor de bewoners gereduceerd te 

worden, het middel wordt gezocht in snelheid. De uitwerking mag niet leiden tot extra overlast door stof of geluid. 

Deze zijn in het traditionele proces van ondergeschikt belang, maar na het terugdringen van de uitvoeringstijd 

bestaat de kans dat hier de focus naar wordt verlegd. Ook mag het nieuwe proces niet leiden tot meer personeel 

in de woning. Optimale afstemming  van de activiteiten en zoeken naar gecombineerde werkzaamheden is van 

belang. 

Naast  eisen zijn er ook wensen waar rekening mee gehouden dient te worden, deze staan vermeld in tabel 12: 

Tabel 12: Gestelde wensen aan het uitvoeringsplan 

W
EN

SE
N

 

 

Zo kort mogelijke uitvoeringstijd  

Zo min mogelijk stofverspreiding buiten de ruimten 

Zo min mogelijk geluidoverlast in de woonvertrekken 

Zoveel mogelijk gecombineerde werkprocessen 

 

Ervan uitgaande dat met de geselecteerde materialen aan de gestelde eisen kan worden voldaan, zijn het de 

wensen die de doorslag kunnen geven in de afweging om tot een bepaalde productkeuze te komen. 

In een tijd waarin de maatschappij ervan uitgaat dat ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig 

thuis kunnen blijven wonen is het ook van belang hier rekening mee te houden. De drempelhoogte  van de 

badkamer kan hieraan een bijdrage leveren. Het is van belang om de opstap van de overloop naar de badkamer te 

beperken tot maximaal 5 cm.  

In het volgende hoofdstuk is stapsgewijs beschreven hoe tot een volgorde van activiteiten is gekomen die  aan de 

gestelde eisen voldoet en tegemoetkomt aan de wensen.  Bij aanvang van het ontwerp is gestart met het 

terugdringen van het aantal alternatieve producten  tot een werkzame lijst (§6.1). Hieruit zijn combinaties gemaakt 

(§6.2) waarmee de kortst mogelijke uitvoeringstijd bepaald kan worden.   
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Voordat de uitvoeringstijd is bepaald zijn eerst de benodigde activiteiten opgesteld met hieraan gekoppeld de 

hoeveelheden en arbeidsnormen (§6.3).  De activiteiten en tijdsduur zijn vervolgens vertaald naar een 

balkenplanning (§6.4).  Om de onderlinge verbanden inzichtelijk te maken en verder te verduidelijken is het SADT-

diagram opgesteld (§6.5).  Het nieuwe werkproces is vervolgens getoetst aan de gestelde eisen (§7.1) waarbij het 

resultaat smart gemaakt is. 
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6 Weergave uitvoeringsplan 
 

In het ontwerp wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor de kortst mogelijke uitvoeringstijd van de renovatie van 

badkamer, keuken en toilet. Doordat de afvoer van de badkamer deels door de toiletruimte gaat, hebben deze 

ruimten een directie relatie met elkaar en dienen de werkzaamheden grotendeels synchroon te lopen. De 

werkzaamheden in de keuken dienen wel gelijktijdig plaats te vinden maar zijn niet onderhevig aan een directe 

relatie met de andere ruimten. Dit gegeven vormt mede de basis van het nieuwe uitvoeringsplan. 

6.1 Materiaal selectie 

 

Tijdens het uitvoeringsplan dient er een optimale afstemming te zijn tussen werkzaamheden en personeel. 

Voordat hiermee gestart kan worden dient eerst duidelijk te zijn uit welke activiteiten een binnenrenovatie 

bestaat. Het aantal én de soort activiteiten is afhankelijk van de materiaalkeuze. In hoofdstuk twee is een lijst met 

alternatieven opgesteld die voldoen aan de kwaliteitseisen van Woonkwartier.  

Tabel 13: Overzicht van alternatieve materialen 

Afwerking Badkamer Toilet Keuken 

Wandafwerking 

Mosa Panel Mosa Panel Mosa Panel 

Fibo Trespo Fibo Trespo Fibo Trespo 

HDM / MDF HDM / MDF HDM / MDF 

Vloerafwerking 

PVC laminaat PVC laminaat  

Vinyl Vinyl  

Mosa Panel Mosa Panel  

Plafondafwerking 

 

Kunststof Kunststof Kunststof 

Agnes One Step Agnes One Step Agnes One Step 

MDF /HDF MDF /HDF MDF /HDF 

Spanplafond Spanplafond Spanplafond 

Installatie Infrezen Infrezen Infrezen 

Opbouw Opbouw Opbouw 

Deze lijst met materialen is voor het ontwerp te omvangrijk en dient met de juiste afwegingen te worden ingekort. 

De eisen uit tabel 11 benoemen dat de kwaliteit van de nieuwe producten ten minste gelijk moet zijn: hieraan 

voldoen alle alternatieve producten.  Op de lijst staan diverse producten die nagenoeg dezelfde eigenschappen 

hebben of tot een zelfde categorie behoren.  Op basis van deze eigenschappen is het aantal producten verminderd 

om tot een werkzaam overzicht te komen waaruit combinaties te maken zijn. Met alle producten is een versneld 

proces mogelijk, een afweging op basis van snelheid is hierdoor niet zinvol. Per productgroep is daarom een 

selectie gemaakt op  modulaire producten (①) of aanpasbare producten (②) Hierbij zijn onderstaande 

combinaties ontstaan. 

Met Mosa Panel is het mogelijk om de wandafwerking direct op de oorspronkelijke ondergrond aan te brengen, 

hierbij dient in de praktijk rekening te worden gehouden dat de huidige tegels nog (voldoende) vastzitten (> 70%). 

Vanwege deze eigenschap is de keuze gemaakt om het leidingwerk in te frezen. Voor de montage van Fibo Trespo 

moet er regelwerk over de bestaande ondergrond worden aangebracht. Hierdoor is gekozen om dit te koppelen 

aan het opbouw maken van het leidingwerk. Het leidingwerk kan op de bestaande wandafwerking gemonteerd 

worden en vervolgens valt dit tussen het regelwerk en daarmee achter de nieuwe wandafwerking.  
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Tabel 14: Categoriseren alternatieve producten 

Afwerking Badkamer Toilet Keuken 

Wandafwerking 

① Mosa Panel ① Mosa Panel ① Mosa Panel 

② Fibo Trespo ② Fibo Trespo ② Fibo Trespo 

② HDM / MDF ② HDM / MDF ② HDM / MDF 

Vloerafwerking 

② PVC laminaat ② PVC laminaat  

② Vinyl ② Vinyl 

① Mosa Panel ① Mosa Panel 

Plafondafwerking 

 

① Kunststof ① Kunststof ① Kunststof 

① Agnes One Step ① Agnes One Step ① Agnes One Step 

① MDF /HDF ① MDF /HDF ① MDF /HDF 

② Spanplafond ② Spanplafond ② Spanplafond 

Installaties ① Infrezen ① Infrezen ① Infrezen 

② Opbouw ② Opbouw ② Opbouw 

 

6.1.1 Wandafwerking 
Voor de wandafwerking is er de keuze tussen Mosa Panel of een ander alternatief  wandafwerkingsproduct. Bij de 

Mosa Panel is het tegelwerk, conform de traditionele verwerking op een Wedi plaat geplakt en heeft daardoor 

dezelfde uitstraling als het traditionele afwerkingsniveau. Fibo Trespo en HDM zijn beide alternatieve 

wandafwerkingsproducten waarbij de voorkeur gaat naar Fibo  Trespo. Deze panelen zijn modulair en zorgen 

daarmee voor een sneller proces ten opzichte van HDM met een breedte van 17 cm. 

6.1.2 Vloerafwerking 
Voor de vloerafwerking is eenzelfde afweging gemaakt. Bij de Mosa vloer panelen zijn tegels op een Wedi plaat 

geplakt. Bij de vloerafwerkingsproducten is vervolgens een keuze gemaakt tussen PVC of Vinyl. Hierbij is de keuze 

gevallen op Vinyl. Dit product is op rol verkrijgbaar en krijgt door de plooibare eigenschap de voorkeur boven PVC. 

Vinyl is een veelvuldig toegepast product in natte cellen bij onder andere zorginstellingen. 

6.1.3 Plafondafwerking 
In plaats van gipsplaten te hanteren en deze te sausen, zijn er in de handel ook kant en klare panelen verkrijgbaar. 

Agnes One Step is hiervan een mooi voorbeeld. De kunststofpanelen of MDF/HDF wijken qua afwerking en 

uitstraling hier niet veel van af. Een spanplafond is daarentegen een compleet andere afwerking die het mogelijk 

maakt een ruimte in een snel tempo van een plafond te voorzien. 
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6.2 Combinaties 

 

Met de afweging uit de vorige paragraaf is een shortlist van materialen opgesteld. 

Tabel 15: Shortlist alternatieve materialen 

Afwerking Badkamer Toilet Keuken 

Wandafwerking 
① Mosa Panel ① Mosa Panel ① Mosa Panel 

② Fibo Trespo ② Fibo Trespo ② Fibo Trespo 

Vloerafwerking 
① Mosa Panel ① Mosa Panel  

② Fibo Trespo ② Fibo Trespo 

Plafondafwerking 
① Agnes One Step ① Agnes One Step ① Agnes One Step 

② Spanplafond ② Spanplafond ② Spanplafond 

Installaties ① Infrezen ① Infrezen ① Infrezen 

② Opbouw ② Opbouw ② Opbouw 

 

De combinatie van materialen is niet bezwaarlijk in de praktijk maar het vergt wel een afstemming tussen de 

materiaal- en verwerkingseigenschappen bijvoorbeeld rekeninghoudend met droogtijden van de vloerproducten.  

Vanuit de  shortlist zijn de volgende combinaties van afwerkingen opgesteld. 

Tabel 16: Overzicht scenario's 

Scenario Omschrijving 

Weergave morfologisch 

overzicht 

1
A
 Traditionele uitstraling: Wandtegels, vloertegels en plafondplaten 

  

1
B
 Traditionele uitstraling

*
: Wandtegels, vloertegels en spanplafond   

2
A
 Alternatieve uitstraling: Wandpanelen, vloerafwerking, spanplafond   

2
B
 Alternatieve uitstraling

*
: Wandpanelen, vloerafwerking, plafondplaten  

 

 

De vier scenario’s zijn  afzonderlijk bekeken en in paragraaf 6.2.1. tot en met 6.2.3. zijn  voor iedere situatie aan de 

hand van een morfologisch schema de ontwerpvarianten opgesteld, waarbij conceptontwerpen als leidraad 

dienen. In het schema zijn de deelfuncties onder elkaar gezet, de varianten zijn daar achter geplaatst. Door per 

deelfunctie logische combinaties van varianten te kiezen, ontstaan na het trekken van deze structuurlijnen 

verschillende varianten. In paragraaf 6.2.4 is per ruimte een keuze gemaakt voor de beste ontwerpvariant. 
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6.2.1 Badkamer 
De renovatie van de badkamer is eenvoudig te omschrijven: we slopen de oude badkamer en maken een nieuwe. 

De werkelijkheid blijkt toch iets weerbarstiger. De renovatie vindt plaats in een woning van 50 jaar oud met een 

houten verdiepingsvloer, waar we de ruimte ook nog uitbreiden met de inbouwkast van de slaapkamer. De houten 

verdiepingsvloer heeft voor- en nadelen. De huidige vloerafwerking moet worden verwijderd, maar de houten 

vloer biedt wel de mogelijkheid om het leidingwerk onder de vloer  te realiseren wat de toegankelijkheid van de 

ruimte ten goede komt. De uitbreiding met de kast zorgt voor extra hak- en breekwerk maar door de extra ruimte 

ontstaat wel de mogelijkheid om de wasmachine van de keuken naar de verdieping te verplaatsen. 

De renovatie van de badkamer is te verdelen in acht hoofdactiviteiten. Deze bestaan vervolgens uit 

deelactiviteiten die in paragraaf 6.3 verder worden beschreven. 

Tabel 17: Activiteiten badkamer 

Codering Activiteit 

B1 Slopen badkamer 

B2 Realiseren vloer 

B3 Aanbrengen leidingwerk 

B4 Aanbrengen vloerafwerking 

B5 Aanbrengen wandafwerking 

B6 Afmonteren installaties 

B7 Aanbrengen plafondafwerking 

B8 Afmonteren badkamer 

 

De vier verschillende scenario’s zijn in een morfologisch overzicht uiteengezet, en zijn in verschillende kleuren 

weergegeven. Na behandeling van het overzicht van de keuken en het toilet wordt aan de hand van het 

programma van eisen een afweging gemaakt. 
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Figuur 22: Morfologisch overzicht badkamer 
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6.2.2 Keuken 
De werkzaamheden in de keuken zijn niet direct te vergelijken met die in badkamer en/of toilet maar zijn niet 

minder ingrijpend. De kookvoorziening (keukenblok) van de bewoner wordt immers verwijderd. 

Ongeacht de uitvoering van de huidige keuken wordt na de renovatie een standaardkeukenblok geplaatst 

bestaande uit drie boven- en onderkasten van 600 mm breed en een afzuigkapkastje. Bewoners dienen veelal zelf 

een fornuis en afzuigkap te plaatsen enkel in de situatie van een open keuken plaatst  Woonkwartier de afzuigkap. 

Dit kan met een losstaand fornuis of door het huidige keukenblad te verlengen en een kookplaat hier in aan te 

brengen. Bij de renovatie wordt zowel een gasvoorziening en een loze elektravoorziening voor het koken 

gerealiseerd. 

Bij een keukenrenovatie zijn er geen werkzaamheden aan de vloer voorzien daarom wordt tijdens de 

binnenrenovatie de huidige vloerafwerking door de aannemer afgedekt. De nieuwe keuken komt op de plaats van 

de oude waardoor er geen aanpassingen aan de vloerafwerking nodig zijn. De renovatie van een keuken is te 

verdelen in vijf activiteiten. 

Tabel 18: Activiteiten keuken 

Codering Activiteit 

K1 Slopen keuken 

K2 Aanbrengen installaties 

K3 Aanbrengen wandafwerking 

K4 Afmonteren keuken 

K5 Aanbrengen plafondafwerking 
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Figuur 23: Morfologisch overzicht keuken 

6.2.3 Toilet 
Ondanks dat de ruimte aanzienlijk kleiner is dan de badkamer zijn de werkzaamheden vergelijkbaar. De begane 

grond vloer is in beton uitgevoerd waardoor het niet nodig is om de huidige vloer te verwijderen. Door de 

overweging om het leidingwerk van de badkamer zoveel mogelijk onder de vloer te laten lopen, moet in het toilet 

het gehele plafond worden verwijderd. Vanwege het leidingwerk van de badkamer dienen de werkzaamheden in 

het toilet zoveel mogelijk synchroon te verlopen met die van de badkamer. 

Tabel 19: Activiteiten toilet 

Codering Activiteit 

T1 Slopen toilet 

T2 Aanbrengen leidingwerk 

T3 Aanbrengen vloerafwerking 

T4 Aanbrengen wandafwerking 

T5 Afmonteren installatie 

T6 Aanbrengen plafondafwerking 

T7 Afmonteren toilet 
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Figuur 24: Morfologisch overzicht toilet 
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6.2.4 Scenario keuze 
In de vorige paragrafen zijn per ruimte de scenario’s in een morfologisch ontwerp verwerkt. De volgende stap is 

deze te classificeren om tot een keuze te komen.  Omdat alle ontwerpen voldoen aan de eisen vormen de wensen 

de basis om tot een afweging te komen. 

Voor de wensen geldt geen wegingsfactor, alle wensen tellen even zwaar mee in de afweging van de scenario’s.  In 

onderstaand overzicht zijn de wensen tegen de scenario’s uitgezet. Wanneer het scenario voldoet aan de gestelde 

wens dan levert dit geen punten op. Voldoet het niet dan is het een kwart punt aftrek maar is er sprake van een 

duidelijke verbetering dan wordt dit gewaardeerd met één punt.  Een kleine verbetering is een half punt. Bij de 

beoordeling is ook nog naar de scenario’s onderling gekeken. 

Met alle producten is het mogelijk een bouwtijd van <5 dagen te realiseren, deze wens is van ondergeschikt belang 

bij de afweging. 

 

Figuur 25: Keuze scenario's 

Na de waardering van de scenario’s zijn er twee duidelijke afvallers, te weten scenario 1a en 2b. Een duidelijke 

winnaar is niet aan te wijzen. Met een half punt verschil wordt scenario 1b hoger gewaardeerd dan scenario 2a. 

Vanwege het kleine verschil en omdat er naast objectiviteit er ook nog een subjectieve factor aanwezig is worden 

zowel scenario 1B als 2A verder uitgewerkt. 
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6.3 Normering 

 

In de vorige paragraaf is verduidelijkt hoe tot een afgewogen keuze is gekomen voor een bepaalde combinatie van 

materialen. Per ruimte is aangegeven uit welke activiteiten een binnenrenovatie bestaat; hiermee is de basis voor 

de SADT schema’s gelegd. Met de renovatie van een badkamer als voorbeeld ziet de binnenrenovatie er nu als 

volgt uit. 

 

Figuur 26: Basis SADT badkamerrenovatie 

De hoofdactiviteiten bestaan uit verschillende deelactiviteiten, deze zijn aan de hand van scenario 1b en 2a verder 

uitgewerkt. Aan de hand van hoeveelheden en arbeidsnormen is de benodigde tijdsduur van deze deelactiviteiten 

bepaald. De uitwerking hiervan is terug te vinden in bijlage XVI. Per hoofdactiviteit is een omschrijving gegeven 

van de inhoud van de werkzaamheden, waarna dit is vertaald naar deelactiviteiten. Op de volgende bladzijde staat 

een voorbeeld van de uitwerking van activiteit: B1. Slopen bestaande badkamer. 
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Activiteit Werkwijze 

Sloopwerk bestaande badkamer 

 

 

Omschrijving 

Het sloopwerk van de badkamer bestaat uit het 

ontkoppelen van de huidige installatie, het slopen van de 

huidige tegelvloer en cementdekvloer. Vervolgens wordt de 

tussenmuur met de inbouwkast uitgebroken zodat deze 

ruimte bij de nieuwe badkamer wordt betrokken. Uiteraard 

wordt ook het deurkozijn van de kast verwijderd en deze 

wordt uiteindelijk dichtgezet. Het plafond van de badkamer 

blijft gehandhaafd. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 

Sloopwerk badkamer 
    

   Afplakken trap 45 min 8 m2 1 pers. 

   Afplakken overloop 60 min 1 post 1 pers. 

   Verwijderen sanitair en opbouw leidingwerk 90 min 7 m1 1 pers. 

   Verwijderen kast slaapkamer II 60 min 1 post 1 pers. 

   Verwijderen deurkozijn 30 min 1 post 2 pers. 

   Dichtzetten sparing 90 min 2 m2 1 pers. 

   Sloopwerk vloer 60 min 3.5 m2 2 pers. 

   Afvoeren sloopmateriaal 20 min .25 m3 1 pers. 
 

Aantal medewerkers 

Maximaal 2 medewerkers in de ruimte. 

Overlast door stof 

Het slopen van de vloer en wand gaat met stof gepaard.  

Overlast door geluid 

Het uithakken van de badkamer en tussenmuur zal met een breekhamer plaatsvinden, dit brengt veel geluid met 

zich mee. Voor deze werkzaamheden wordt bijna twee uur ingerekend. Om het deurkozijn te verwijderen zal deze 

worden doorgezaagd en uitgebroken. 

Figuur 27: Voorbeeld uitwerking activiteit B1. sloopwerk bestaande badkamer 

  

Behoud van plafond 
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6.4 Balkenplanning 

 

Na het bepalen van de deelactiviteiten, hoeveelheden en uiteindelijk de tijdsduur is gestart met het opstellen van 

de balkenplanning (GANTT-diagram). Hiervoor is het programma MS Projects gebruikt. Voordat is gestart met het 

vullen van de activiteiten, zijn de projecteigenschappen gevuld. Zo wordt er gewerkt tussen 7:30 en 16:30 en 

wordt de tijdsduur per deelactiviteit per minuut gevuld. Dit laatste is niet gebruikelijk in de bouwwereld waarin 

voornamelijk met uren wordt gerekend. Zowel scenario 1B als 2A zijn in MS Projects uitgewerkt. Tijdens de 

uitwerking zijn de verbanden tussen de deelactiviteiten gelegd en is er gericht nagedacht hoe de verschillende 

activiteiten van invloed op elkaar zijn.  

De verschillen tussen beide scenario’s zijn klein, het is niet zo dat de activiteiten bij scenario 2b ingrijpend anders 

zijn. Bij het sloopwerk zit het verschil in het wel/niet handhaven van het plafond. Verder is er een verschil tussen 

het aanbrengen van het leidingwerk (wel/niet infrezen;) dit heeft te maken met de manier van aanbrengen van de 

wandafwerking. Bij de scenario’s is er een verschil in de plafondafwerking en daarmee ook in de deelactiviteiten. 

De afwerking van de ruimten is bij beide scenario’s gelijk.  

In de planning is ook het aanbrengen van de koofconstructie in de hal uitgewerkt. Deze is eerder in de 

omschrijvingen niet aan bod gekomen. De uitwerking van de koofconstructie is voor zowel scenario 1b als 2a gelijk. 

Met de koofconstructie in de hal die overgaat naar het toilet, kan een dunnere vloer in de badkamer gerealiseerd 

worden. In de koofconstructie komt het vloerleidingwerk van de badkamer. Door deze werkwijze kan worden 

voldaan aan de eis om het hoogteverschil tussen overloop en badkamervloer te beperken tot maximaal vijf cm. 

In onderstaande paragrafen zijn de scenario’s kort toegelicht. Aan de hand van de uitgewerkte planningen is een 

keuze tussen de twee scenario’s gemaakt. 

6.4.1 Scenario 1b:  
Dit scenario bestaat uit een afwerking met zowel vloer- als wandpanelen van Mosa, het plafond bestaat uit een 

afwerking van spanplafond. De wandpanelen kunnen rechtstreeks op de nieuwe ondergrond worden aangebracht. 

Voor de nieuwe vloer is gekozen voor een sneldrogende beton, zodat deze na een droogtijd van een nacht de 

volgende dag kan worden betreden. Omdat de wandafwerking rechtstreeks op de bestaande wandafwerking kan 

worden aangebracht, is er voor gekozen het leidingwerk in te frezen. Dit geeft meer overlast door geluid en is een 

extra handeling, maar zorgt er wel voor dat de ruimte ten opzichte van scenario 2b circa 36 millimeter breder is. 

Het spanplafond wordt onder het bestaande plafond aangebracht, dit scheelt tijd bij het sloopwerk. 

De combinatie van werkzaamheden resulteert in een werkproces van drie dagen, startend op maandag om 7:30 en 

geeft een oplevering op woensdag om 16:44 

 Taaknaam Duur Einddatum 

B 0 Badkamer 1377 min 3
e
 dag 16:44 

KO 0 Koof in hal 480 min 2
e
 dag 9:10 

T 0 Toilet 1342 min 2
e
 dag 14:27 

K 0 Keuken 1314 min 3
e
 dag 15:12 

Figuur 28: Uitvoeringsduur scenario 1b 

6.4.2 Scenario 2a:  
Dit scenario bestaat uit een afwerking van Fibo Trespo voor de wand, Vinyl voor de vloer en Agnes one step als 

plafondafwerking. Omdat het voor de Fibo Trespo nodig is regelwerk aan te brengen om de panelen op te 
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monteren, is hier gekozen om het leidingwerk opbouw te maken. De leiding vallen uiteraard achter de 

wandpanelen weg. Doordat er niet gefreesd wordt is er minder overlast door geluid en is er tijdwinst op het 

installatiedeel. De Vinylvloer kan rechtstreeks op de nieuwe douchevloer aangebracht worden, wel moet bij het 

storten van de vloer rekening worden gehouden met de afwatering in de douchehoek. Het plafond van Agnes one 

step vervangt de huidige plafondafwerking.  

De combinatie van werkzaamheden resulteert in een werkproces van vier dagen. Een start op maandag om 7:30 

geeft een oplevering op donderdag om 10:37.  

 Taaknaam Duur Einddatum 

B 0 Badkamer 1597 min 4
e
 dag 10:37 

KO 0 Koof in hal 451 min 2
e
 dag 9:34 

T 0 Toilet 1342 min 2
e
 dag 15:17 

K 0 Keuken 1392 min 3
e
 dag 16:57 

Figuur 29: Uitvoeringsduur scenario 2A 

6.4.3 Toetsing 
Op basis van snelheid is gekozen voor scenario 1b, deze is voorgelegd aan bouwgroep Coen Hagendoorn. Hierop 

zijn diverse verbeterpunten aangedragen. Zo was er geen rekening gehouden met de droogtijd van de Mosa 

vloerpanelen voordat  deze weer te betreden zijn. Deze droogtijd is met vier uur fors en zorgt voor een aanpassing 

van het proces. Daarnaast is geadviseerd om ervoor te kiezen eerst de vloerafwerking aan te brengen en 

vervolgens de wandafwerking. Zo wordt een betere aansluiting verkregen. De overige opmerkingen waren gericht 

op aanpassing van de uitvoeringsduur bij enkele deelactiviteiten. Door de wijzigingen loopt de uitvoeringsduur op 

naar vier dagen. De opmerkingen van Coen Hagendoorn zijn weergeven in bijlage XVII 

De wijzigingen en de oplopende uitvoeringsduur heeft er toe geleid dat er nogmaals kritisch naar de 

deelactiviteiten en relaties is gekeken. Vanwege de droogtijd van Mosa vloerpalen is dit voor de kortst mogelijke 

uitvoeringstijd niet het juiste product. De droogtijd bij een afwerking met Vinyl is met 120 minuten aanzienlijk 

korter. Uiteindelijk valt de keuze niet op scenario 1b of 2a maar is besloten een nieuw scenario op te stellen die 

bestaat uit: 

 Vloerafwerking: Vinyl 

 Wandafwerking: Mosa panel 

 Plafond: Spanplafond 

 Leidingwerk; Ingefreesd 

6.4.4 Scenario 3 
Op basis van snelheid is bij de afwerking van de ruimten gebruik gemaakt van de meeste voordelige 

verwerkingseigenschappen. De uitgewerkte planning is terug te vinden in bijlage XVIII 

In deze uitwerking staan de drie werkdagen ter discussie omdat uit de berekening maximaal een half uur overwerk 

op de derde werkdag volgt. Dit wordt wederom veroorzaakt door het schoonmaken van de ruimte.  

 Taaknaam Duur Einddatum 

B 0 Badkamer 1597 min 3
e
 dag 17:00 

KO 0 Koof in hal 451 min 2
e
 dag 8:34 

T 0 Toilet 1342 min 2
e
 dag 13:47 

K 0 Keuken 1392 min 3
e
 dag 16:52 

Figuur 30: Uitvoeringsduur scenario 3 
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Onderstaand is een fragment uit de uitgewerkte planning, activiteit B1. Sloopwerk badkamer is nader uitgewerkt. 

Hierin is zichtbaar dat activiteit B1 bestaat uit zes deelactiviteiten: deze begint met het afplakken van de trap  en 

vervolgens de overloop om te eindigen met het afvoeren van het sloopmateriaal. De kolom ‘voorafgaande taken’ 

geeft de relatie tussen de deelactiviteiten weer maar dit zegt in de planning niet zoveel omdat het verwijst naar 

het regelnummer van de desbetreffende activiteit. De codering GB staat voor gelijk begin en GE voor gelijk einde. 

  

 

 

 

 

 

 

[ 

Naast een beoordeling van de balkenplanning is bouwgroep Coen Hagendoorn gevraagd een prijsindicatie van een 

dergelijk proces te geven. Het kostenaspect is namelijk één van de eisen voor het uitvoeringsplan. Deze eis mag 

niet onderschat worden, het speelt een belangrijke rol binnen de acceptatie van het uitvoeringsplan. De 

onderbouwing van de kosten door bouwgroep Coen Hagendoorn zijn als bijlage XX toegevoegd. In de 

conservatieve bouwwereld blijft men namelijk graag producten gebruiken die al jaren toegepast worden. Deze 

producten zijn goed en vertrouw en daarnaast  weer iedereen die er mee werkt bij blindelings wat ze moeten 

doen. 

Op basis van staat vastgestelde verrekenprijzen projectmatig onderhoudswerkzaamheden d.d. 5-2-2018 kan 

worden geconcludeerd dat scenario 3 niet het gewenste resultaat oplevert. Het is wel de snelste werkwijze maar 

een dergelijke renovatievorm is vooralsnog 20% duurder. 

Tabel 20: Kosten traditionele renovatie versus nieuw uitvoeringsplan 

 Ruimte Traditionele prijs Vernieuwd proces Overschrijding 

Badkamerrenovatie 3-5 m
2 

€ 7.056,- € 9.715,- 37% 

Keukenrenovatie € 4.774,- € 3.914,- -18% 

Toiletrenovatie € 1.917,- € 3.622,- 88% 

Afvalcontainer € 327,- € 299,- -8% 

Sociaalplan € 425,- € 100,- -76% 

Begeleidingsuren € 220,-  € 90,- -60% 

Totaal € 14.719,- € 17.740 20% 

 

Het is niet helemaal eerlijk om het traditionele proces met een nieuwe methode te vergelijken. De partners van 

Woonkwartier hebben de afgelopen jaren bij diverse woningcorporaties als duizenden woningen gerenoveerd. Het 

proces, zoals nu wordt uitgevoerd, is voor de aannemer het optimale proces. In de kostenvergelijking zitten bij het 

vernieuwd proces de kosten voor de koof in de hal.  

Figuur 31: Fragment balkenplanning activiteit B1 
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Deze is benodigd om de hoogte van de badkamervloer te beperken. In het traditionele proces wordt met deze 

hoogte geen rekening gehouden, vandaar dat kosten voor een koof hierin niet zijn opgenomen. Ditzelfde geldt 

voor het nieuwe plafond in de keuken, dit is niet standaard. De bedragen voor een dergelijke werkzaamheden 

maken echter niet het verschil in prijsvergelijking. 

Wat wel het verschil maakt, is het gebruik van de Mosa Panel. Momenteel is dit nog een duur product. De 

verwerking gaat dan wel een stuk sneller, echter de aanschafprijs van dit product is hoger. De hoge 

productiekosten en het nog niet op grote schaal toepassen van het product doet de fabrikant besluiten deze prijs 

te hanteren. De kostprijs van de toiletrenovatie gaat ver over het vastgestelde budget heen, wat wordt 

veroorzaakt door de kleinschaligheid en de benodigde toeslagen. 

In de kostenvergelijking is aangenomen dat door het versnelde proces de vergoeding uit het sociaal statuut van 

Woonkwartier aanzienlijk verlaagd kan worden, omdat de bewoners immers minder overlast heeft. Door de 

kortere uitvoeringstijd kunnen ook de begeleidingsuren van de opzichter worden teruggebracht. Ook dit maakt 

echter niet het verschil. 

Er kan worden geconcludeerd dat het uitvoeringsplan van scenario 3 niet aan de gestelde eisen voldoet. Het forse 

verschil in kosten laat zien dat innovaties in het begin geld kosten, ze zijn echter wel nodig om in de toekomst de 

totaalbedragen te laten zakken. In scenario 3 is aangetoond dat drie dagen de ondergrens is bij een 

binnenrenovatie in de deze omvang.  

Het is te kort door de bocht om te stellen dat het traditionele proces voor Woonkwartier het meest optimale 

proces is, dit kan van tien naar zes dagen gereduceerd worden en daarmee al tegemoet komen aan de wensen van 

de klant. Wellicht kan door verdere optimalisatie en sneldrogende lijmen het proces nog naar vijf dagen ingekort 

worden, maar dan is het maximale bereikt. Het traditionele proces bestaat uit te veel  kleine(re) componenten die 

via een nat procedé verwerkt worden. Droog monteren van grotere elementen moet bijdragen aan een versnelling 

van het proces. Vanwege de hoge kosten bij scenario 3 is een nieuw scenario (4) gezocht naar tijdwinst. In de 

uitwerking van dit scenario is rekening gehouden met het prijsniveau van scenario 3 en met name de 

kostenverhogende onderdelen. Onderstaand wordt verder ingegaan op scenario 4. 

6.4.5 Scenario 4 
De aankoop en verwerking van de Mosa Panel bepalen grotendeels de kostenoverschrijding, dergelijke kosten van 

Fibo Trespo  zijn een stuk lager. Ten opzichte van de traditionele materialen zijn de kosten voor het spanplafond en 

de Vinyl vloerafwerking marginaal duurder (op de totale kostprijs) Vandaar dat in scenario 4 wordt teruggegrepen 

op de invulling van scenario 2a. Het grote verschil ten opzichte van dit scenario is de keuze op het toilet niet 

versneld , maar juist traditioneel te renoveren. Ook bij de toegepast producten van scenario 2a zijn er voor deze 

ruimte fikse toeslagen vanwege kleinschaligheid, daardoor kan het niet concurreren met de traditionele 

uitvoering. 

Scenario 4 is als volgt samengesteld. 

Tabel 21: Kosten traditionele renovatie versus nieuw uitvoeringsplan 

Afwerking Badkamer Toilet Keuken 

Wandafwerking
 

Fibo Trespo Trad. wandtegelwerk Fibo Trespo 

Vloerafwerking Vinyl Trad. vloertegelwerk Vinyl 

Plafondafwerking Spanplafond Trad. gipsplatenplafond Spanplafond 

Installatie Opbouw Infrezen Opbouw 

Koofconstructie  
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Met de combinatie van traditionele en nieuwe activiteiten is het mogelijk om de uitvoeringstijd van de 

(traditionele) binnenrenovatie aanzienlijk te verkorten, dit met behoud van kwaliteit en kosten. Het is realistisch 

om te stellen dat een toilet binnen het tijdbestek van scenario 4 volledig wordt gerenoveerd kan worden, deze 

wordt daarom ook niet verder uitgewerkt. 

 Taaknaam Duur Einddatum 

B 0 Badkamer 1707 min 4
e
 dag 13:27 

KO 0 Koof in hal 684 min 2
e
 dag 14:27 

T 0 Toilet 1342 min 2
e
 dag 14:27 

K 0 Keuken 1026 min 3
e
 dag 9:51 

Figuur 32: Uitvoeringsduur scenario 4 

De renovatie van de badkamer gaat vanwege de andere materiaalkeuze van 3 naar 3.5 dag. Het leidingwerk van de 

badkamer gaat nog steeds onderlangs de vloer en wordt in een koofconstructie weggewerkt. Deze koofconstructie 

gaat over in het plafond van het toilet. De uiteindelijke afronding van deze activiteit is gekoppeld aan de 

werkzaamheden in het toilet. De balkenplanning is nader uitgewerkt in bijlage XXI, onderstaand is deze ingekort 

weergegeven. 

 

Figuur 33: verkorte weergave balkenplanning scenario 4 

De forse overschrijding van de kosten zit hem in de materiaalkeuze voor de badkamer en het toilet. Door voor het 

toilet te kiezen voor een traditionele uitvoering, vindt de verdere analyse plaats op de afwerking van de badkamer 

Tabel 22: Kosten traditionele renovatie versus scenario 3 

 Ruimte Traditionele prijs Vernieuwd proces Overschrijding 

Badkamerrenovatie 3-5 m
2 

€ 7.056,- € 9.715,- 37% 

Keukenrenovatie € 4.774,- € 3.914,- -18% 

Toiletrenovatie € 1.917,- € 3.622,- 88% 

Afvalcontainer € 327,- € 299,- -8% 

Sociaalplan € 425,- € 100,- -76% 

Begeleidingsuren € 220,-  € 90,- -60% 

Totaal € 14.719,- € 17.740 20% 
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In figuur 34 tot en met figuur 36 is het kosten verschil tussen de traditioneel toegepaste producten en de 

alternatieve producten weergegeven. 

 

Figuur 34: Kostenvergelijking wandafwerking scenario 4 versus traditioneel 

Voor de wandafwerking geeft dit extra kosten van ruim € 190,- (excl; BTW) 

 

Figuur 35: Kostenvergelijking vloerafwerking scenario 4 versus traditioneel 

Bij de vloerafwerking dient rekening te worden gehouden met € 150, - aan extra kosten 

 

Figuur 36: Kostenvergelijking plafondafwerking scenario 4 versus traditioneel 

Voor de plafondwerkzaamheden worden de extra kosten begroot op € 200,- Het totaal aan extra kosten voor de 

badkamer bedraagt bij scenario 4 € 540,- Bij de bepaling van deze kosten is gebruik gemaakt van de richtprijzen 

zoals Woondiensten
+
 bij woningcorporatie Stadlander hanteert. De voorbeeldbegroting hiervan is als bijlage XXIII 

toegevoegd.  
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Door deze extra kosten is het voordeel van de keukenrenovatie bijna teniet gedaan echter hier is gerekend met 

Mosa Panel. Gezien de gunstige prijs van Fibo Trespo ten opzichte van Mosa Panel kan gesteld worden dat de 

uitwerking van scenario 4 tegen dezelfde kostprijs kan als van het traditionele proces. Waarbij in het nieuwe 

proces ook rekening is gehouden met de beperking van de vloerhoogte in de badkamer 

 

6.5 SADT 

 

De balkenplanning is een goed middel voor de weergave van de tijdsduur via de koppelingslijnen en het 

verspringen van de balken de relaties tussen de deelactiviteiten zijn inzichtelijk in de kolom ‘voorgaande taken’. 

Een SADT-schema geeft echter een beter inzicht in de relaties en biedt de mogelijkheid om meer ondersteunende 

informatie in één overzicht te krijgen. Onderstaand een fragment uit het SADT-schema voor activiteit B1.  

 

 

Dit fragment toont de meerwaarde van het SADT-schema. Per deelactiviteit is zichtbaar wat er nodig is om de 

activiteit te kunnen uitvoeren. Aan de linkerzijde is de hoeveelheid materialen zichtbaar, aan de bovenzijde de 

informatiestroom en aan de onderzijde de benodigde middelen. Daarnaast is het een chronologische weergave 

van het proces behorende bij de deelactiviteit. De gearceerde activiteit is de verbinding met een andere activiteit, 

dit is in het schema enkel als input weergegeven.  

Het SADT-schema heeft een meerwaarde ten opzichte van de balkenplanning, maar andersom is dit ook van 

toepassing. In het SADT-schema is geen ruimte voor de factor tijd, hiervoor is juist de balkenplanning uitermate 

geschikt. Beide weergaven zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden om het nieuwe uitvoeringsplan te 

verduidelijken. 

Van zowel scenario 3 (bijlage XIX) als scenario 4 (bijlage XXII) zijn de SADT-schema’s uitgewerkt. Dit om de 

verschillen te laten zien. Per ruimte en de koof in de hal zijn de deelactiviteiten en onderlinge verbanden 

uitgewerkt. Telkens geven de gearceerde activiteiten de input vanuit andere deelactiviteiten weer. Met 

gestippelde lijnen wordt vanuit de hoofdactiviteiten verwezen naar de deelactiviteiten. 

Figuur 37: Fragment SADT-schema activiteit B1 
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Figuur 38: Voorbeeld SADT-schema badkamer 
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7 Evaluatie 
 

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat het mogelijk is om het traditionele uitvoeringsplan van tien dagen te 

reduceren naar vier (drieenhalf) dagen. Om dit te bereiken is gekozen voor alternatieve producten. Deze komen 

niet opeens uit de lucht vallen maar hebben zich op meerdere plaatsen in de praktijk al bewezen. In dit hoofdstuk 

wordt het ontwerp getoetst en aan de hand van de conclusies worden er aanbevelingen gedaan voor de uitvoering 

bij Woonkwartier.  

7.1 Toetsing 

 

Met de aanzienlijke reductie van de uitvoeringstijd kan worden gesteld dat de doelstelling is bereikt, ware het niet 

dat er nog aanvullende eisen aan het uitvoeringsplan gesteld zijn. Het ontwerp wordt getoetst aan de eisen die in 

hoofdstuk zes zijn gesteld. 

7.1.1 Eis 1: Bewoonde toestand  

Het ontwerp is niet specifiek voor de bewoonde toestand opgesteld, het is ook te kopiëren naar de situatie waarin 

de lege woning muteert.  Ook in deze situatie is het afplakken van de woning noodzakelijk en is het wenselijk 

zorgvuldig te werk te gaan. 

7.1.2 Eis 1: Uitvoeringstijd < 5 dagen  

De binnenrenovatie van badkamer, keuken en toilet kan in drie en halve dag worden gerealiseerd. Met vier dagen 

voldoet het proces aan het gestelde doel. Het werkproces is een theoretische benadering, opgesteld met praktijk 

ervaring. Gezien de activiteiten op de vierde dag ziet het er niet naar uit dat het proces door verdere optimalisatie 

in de toekomst tot drie dagen kan worden gereduceerd 

7.1.3 Eis 3: Gelijkblijvende kwaliteit  

De materialenselectie heeft plaatsgevonden aan de hand van de door Woonkwartier gestelde eisen aan de 

afwerkingsproducten. Fibo Trespo is onderhoudsarm en kan in diverse uitvoeringen (vlakke plaats, kleur of 

tegelmotief) worden aangebracht. Het spanplafond en de Vinyl vloer hebben zich onder industriële (en zorg) 

omstandigheden bewezen. 

7.1.4 Eis 4: Gelijkblijvende kosten  

In paragraaf 6.4.5 is aangetoond dat het nieuwe uitvoeringsplan op basis van kosten een volwaardig alternatief is 

voor het traditionele proces. Scenario 3 is door bouwgroep Coen Hagendoorn uitgerekend waarbij een 

overschrijding van 20% kan worden geconstateerd. Daaruit volgend is een nieuw scenario opgesteld bestaande uit 

traditionele en nieuwe activiteiten. Vanwege de kleinschaligheid van het toilet kunnen de alternatieve producten 

niet concurreren met de traditionele uitvoering. Voor de badkamer en keuken daarentegen is dit wel mogelijk. 

Uitgaande van de kosten zoals ze door Bouwgroep Coen Hagendoorn zijn geoffreerd en de richtprijzen van 

Woondiensten+ kan geconcludeerd worden dat het uitvoeringsplan tegen dezelfde kosten als de traditionele 

werkwijze kan worden uitgevoerd. 

7.1.5 Eis 5: werktijden  

De planning is begrensd op werkdagen van 7:30 tot 16:30.  

7.1.6 Eis 6: Bouwbesluit  

De eisen van het bouwbesluit worden ruimschoots behaald. 
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7.1.7 Eis 7: Vloerhoogte  

De badkamervloer bestaande uit zwaluwstaartplaten (16 mm), druklaag (30 mm) en Vinyl (2 mm.) heeft een dikte 

van 48 mm. Dit valt binnen de gestelde range van 2-5 cm. 

7.1.8 Eis 8: Badkamervergroting  

In het ontwerp is rekening gehouden met het vergroten van de badkamer  door de inbouwkast uit de naastgelegen 

slaapkamer bij de badkamer te betrekken. 

 

Naast de gestelde eisen zijn er ook nog wensen waarop het proces beoordeeld kan worden. 

7.1.9 Wens 1: Zo kort mogelijke uitvoeringstijd  

Met MS Projects kan het kritieke pad van het werkproces inzichtelijk worden gemaakt. Het programma is echter 

niet berekend op het werken met minuten; de diverse analyses worden berekend op invoer van uren. Desondanks 

is het wel gelukt om van de 113 deelactiviteiten de kritieke werkzaamheden inzichtelijk te krijgen. Het is niet 

verwonderlijk dat het merendeel van de activiteiten op het kritieke pad ligt. De werkzaamheden zijn kort op elkaar 

gepland en daar waar mogelijk in elkaar gevlochten om de uitvoeringstijd te beperken. De niet kritieke 

werkzaamheden zijn: 

B 8.1 Vervangen hang- en sluitwerk 

De werkzaamheden in het toilet zijn bij de toetsing buiten beschouwing gelaten. 

7.1.10 Wens 2: Beperking van stof  

Bij de voorziene werkzaamheden komt het meeste stof vrij bij het slopen van de inbouwkast; dit gebeurt niet 

anders dan traditioneel is voorzien. Bij de overige activiteiten is de stofverspreiding zeer beperkt. De wandpanelen 

worden buiten de ruimte op maat gemaakt en voorzien van sparing. Bij Vinyl en het spanplafond komt geen stof 

vrij. Het frezen van leidingen gebeurt met een watergekoelde sleuvenfrees. 

7.1.11 Wens 3: Beperking van geluid  

De sleuvenfrees zorgt voor het meeste geluidsoverlast. Het geluid valt echter binnen het normenkader dat bij het 

vooronderzoek is opgesteld. Het overige geluid komt van (klop)boormachines bij het monteren van regelwerk en 

sanitair. 

7.1.12 Wens 4 : Afstemming personeel  

Door de beperkte omvang van de ruimten is er ook een limiet aan het aantal personen dat tegelijkertijd werkzaam 

kan zijn in de woning. In zowel de planning van scenario 3 bijlage XVIII als van het uitvoeringsplan bijlage XXI  zijn 

de werkzaamheden weergegeven waarbij de bezetting in de ruimten kritisch is. Deze is onderstaand kort 

toegelicht. 

Badkamer (max 2 personen)
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Vanwege activiteit B 1.4 zijn er meer dan 2 personen in de ruimte actief. Dit is echter toelaatbaar omdat het 

dichtzetten van de sparing van het kastdeurkozijn in een andere ruimte plaats vindt. 

 

Met activiteit B5.5 lijkt het  dat er meer dan twee personen aanwezig zijn maar het op maat maken van de panelen 

vindt buiten de ruimte plaats. Het opmeten kan door de montageploeg plaatsvinden. 

 

Met activiteit B 6.6 is er een persoon teveel in de ruimte maar deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk op 

zolder plaats. 

7.2 Conclusie 

 

Met de badkamerchallenge van Mitros is in het najaar van 2017 aangetoond dat het mogelijk is een badkamer in 

één dag te renoveren. De firma Faay heeft de gelegenheid aangegrepen om tegelijkertijd de keuken te renoveren. 

De challenge was afgestemd op een kenmerkende woning van de Utrechtse corporatie, namelijk de 

portieketagewoning. Bij de prijsvraag zijn de bouwbedrijven van Nederland uitgedaagd om buiten de gebaande 

wegen te denken en dit is de twee winnaars met succes gelukt.  

De huurders van Woonkwartier hebben via een enquête aangegeven bij een binnenrenovatie overlast te 

ondervinden, omdat ze geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten en de ruimten waar gewerkt wordt. 

Hierdoor is het idee ontstaan om de uitvoeringstijd aanzienlijk te versnellen. Dit moest mogelijk zijn, omdat het bij 

Mitros lukt om de badkamer en keuken van een kenmerkend woningtype in één dag te renoveren.  Een 

portieketagewoning is echter niet te vergelijken met de geselecteerde eengezinswoning van Woonkwartier. Het 

streven van één dag  komt daarmee te vervallen, maar wat is dan wel haalbaar? 

Het huidige uitvoeringsplan is opgedeeld in twee fasen en bestaat uit totaal tien werkdagen. Door deze synchroon 

te laten lopen wordt de uitvoeringstijd al teruggebracht naar zes werkdagen en het is niet uitgesloten dat door het 

slimmer inrichten van processen vijf dagen haalbaar is. Daarmee is ook de rek uit het traditionele proces omdat je 

tegen de beperkingen van de gekozen materialen loopt. De traditionele producten zijn arbeidsintensief en zijn 

onderhevig aan droogtijden. Voor het nieuwe proces is uitgegaan van zoveel mogelijk producten die een droge 

verwerkingswijze hebben, daarbij rekening houdend met de kwaliteitseisen van Woonkwartier.  Na een grondig 

onderzoek blijken er toch diverse materialen in de markt verkrijgbaar te zijn die aan de gesteld eisen voldoen. Bij 

het ontwerpen van het nieuwe proces was het zelfs nodig om van de longlist een shortlist te maken. Vanuit deze 

selectie zijn uiteindelijk twee scenario’s naar voren gekomen waarvan de uitvoeringtijd is bepaald. Na toetsing 

door bouwgroep Coen Hagendoorn was het noodzakelijk deze scenario’s te herzien om uiteindelijk een proces van 

vier werkdagen op te kunnen stellen.  

Het nieuwe proces voldoet aan alle gestelde eisen. Met de combinatie van SADT schema en balkenplanning is het 

complete proces inzichtelijk gemaakt. In het SADT schema staan de benodigde materialen, middelen en sturing 

vermeld, daarnaast is de onderlinge relatie duidelijk in beeld gebracht. In de balkenplanning zijn de activiteiten in 

de tijd uitgezet. 
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De kosten van het nieuwe proces zijn indicatief bepaald aan de hand van richtprijzen van Woondiensten+, zoals 

deze bij woningcorporatie Stadlander wordt toegepast. De kostprijs van Mosa Panel zorgde in het eerdere scenario 

met name voor de kostenoverschrijding. De €36,65 met per m
2
 van Fibo Trespo is aanzienlijk goedkoper dan de             

€ 72 per m
2
 voor Mosa Panel. Het is niet uitgesloten dat de kosten van het uitvoeringsplan in de toekomst verder 

gaan dalen. De prijzen in het verrekenprijzenoverzicht van Woonkwartier zijn gebaseerd op honderden woningen 

per jaar. De partners van Woonkwartier (aannemers) hebben de afgelopen jaren al duizenden woningen op de 

voorgeschreven wijze uitgevoerd. Wanneer het uitvoeringsplan op grote schaal wordt toegepast kunnen de kosten 

door procesoptimalisatie verder dalen.  

 

7.3 Opmerkingen en aanbevelingen 

 

Met het uitvoeringsplan wordt gehoor gegeven aan de signalen van de bewoners: een complete renovatie van 

badkamer, keuken en toilet met minder overlast. Uiteraard is er nog steeds overlast in de vorm van hak- en 

breekwerk maar door de korte uitvoeringstijd geniet dit meer acceptatie omdat de bewoner het proces kan 

overzien. In de huidige situatie staan er tien werkdagen voor een dergelijke renovatie gepland, voor de bewoners 

is dit meer omdat er vanwege het weekend sprake is van een onderbreking in de werkzaamheden. Bij 

Woonkwartier gaat het uitvoeringsplan in het vierde kwartaal van 2018 in uitvoering. Zo kan onderzocht worden 

hoe de bewoners de mate van overlast bij een dergelijke uitvoeringsmethode ervaren. Ondanks de zorgvuldigheid 

bij het opstellen van het uitvoeringsplan zijn er nog opmerkingen en aanbevelingen. Deze zijn in onderstaande 

paragrafen behandeld 

7.3.1 Uitzonderingen 
Het uitvoeringsplan is gericht op een ideale situatie, in het plan is de sanering van asbest buiten beschouwing 

gelaten. De sanering van asbestleidingen vindt met name plaats in het toilet, hiervoor wordt 1 werkdag gerekend. 

Op deze dag kan de bewoner zeer beperkt zijn woning gebruiken. In de huidige proces vinden deze activiteiten ook 

voorafgaand aan de renovatie plaats.  

7.3.2 Optimalisatie 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het uitvoeringsplan is opgesteld, is er op termijn ruimte voor optimalisatie. 

Deze optimalisatie kan worden onderzocht wanneer het uitvoeringsplan projectmatig wordt uitgevoerd.              

Het afstudeerwerk heeft zich gericht op de werkzaamheden in de woning, omdat dat de bewoner hier het meeste 

overlast ondervindt. Het slim inrichten van het werkproces, ook rondom de directe werkplek, kan op termijn 

bijdragen aan een efficiëntere personeelsinzet. Een goed voorbeeld is het gebruik van een mobiele werkplaats. Het 

niet hoeven zoeken of sorteren van materialen en het op een vaste locatie kunnen gebruiken van machines, zorgt 

voor een efficiënter proces. 
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Figuur 39: Voorbeeld mobiele werkplaats (Bron RCC-containers) 

Een dergelijke voorziening heeft een serieuze kans van slagen wanneer het uitvoeringsplan projectmatig wordt 

uitgevoerd. De investering van de mobiele werkplaats kan zich dan terugverdienen. De container staat op een 

prominente plaats in de straat. Hierdoor wordt de loopafstand verkort, maar is er door sociale controle een 

verminderde kans op inbraak. De mobiele werkplaats verkort het dagelijks inrichten (en opruimen) van de 

werkomgeving door de vaklieden. 

Het op maat maken van de panelen kan verder ingeperkt worden door het op maat laten arriveren van producten. 

Laserscannen is één van de vele methoden om een gebouw in kaart te brengen. Vaak wordt gesproken over 3D 

scannen, waarmee bedoeld wordt het inmeten van objecten of gebouwen met een combinatie van 

meetinstrumenten: de 3D laserscanner is er daar één van. Neem het voorbeeld van laserscannen van een gebouw, 

alle werkelijke vormen worden snel en gedetailleerd ingemeten in een puntenwolk (ook wel een pointcloud 

genoemd).
7
 

Met een 3D scan verkrijgt de aannemer/fabrikant een duidelijk beeld van de ruimten waarin gewerkt dient te 

worden. De puntenwolk kan in diverse tekenprogramma’s worden verwerkt. Door het toepassen van deze 

techniek is het mogelijk om de Fibo Trespo panelen op afstand op maat te laten maken, hierdoor kan het zagen 

van de panelen op locatie geminimaliseerd worden en is er verdere tijdwinst te behalen. 

Ook in het uitvoeringsplan zelf is er nog ruimte voor optimalisatie; dit zit hem vooral in het installatiegedeelte. 

Vanwege de geldende normeringen moet dit door gecertificeerd personeel worden uitgevoerd. De optimalisatie 

kan worden gezocht door het op een andere wijze aanbrengen van de installatie zodat men op andere wijze 

invulling geeft aan het installatiedeel. Wanneer het elektragedeelte ‘gestekkerd’ wordt is er geen gecertificeerde 

elektricien nodig. Mogelijk dat er op termijn voor de waterleidingen ook een dergelijk oplossing voorhanden is. 

7.3.3 Acceptatie 

Voordat over optimalisatie kan worden gesproken moet het uitvoeringsplan worden geaccepteerd door zowel 

Woonkwartier als de gebruikers. Omdat men al tientallen jaren badkamers betegelen en gipsplaten plafonds 

aanbrengen, is het niet vreemd dat er weerstand is tegen nieuwe producten. Naast de tijdwinst is het daarom 

belangrijk om de voordelen van de productkeuze verder te belichten. Tegen de drie alternatieve producten zal in 

basis weerstand zijn, wat wordt veroorzaakt door onbekendheid met het toegepaste product. Toch is een 

                                                           
7
 Tekst LBA Projectbureau 
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beoordeling op uiterlijk niet terecht als de voordelen niet beter benoemd worden. De Fibo Trespo panelen is in 

een breed scala van kleuren en motieven leverbaar. Fibo Trespo is ongevoelig voor schimmels en is door de gladde 

voegen beter/sneller te reinigen. Doordat de wandafwerking, met regelwerk, over de bestaande wandafwerking 

wordt aangebracht is er minder overlast door hak- en breekwerk. Bij de sloopwerkzaamheden komt het in de 

praktijk regelmatig voor dat men door dunne tussenwanden heen hakt. Los van de extra werkzaamheden 

veroorzaakt dit extra overlast voor de huurder omdat er op meer plaatsen dan voorzien werkzaamheden 

plaatsvinden. 

Het spanplafond is naadloos en is strak opgespannen, maar het beweegt wanneer men het aanraakt. De 

weerstand zal met name blijken uit de reactie dat dit zeer kwetsbaar is. Niets is minder waar, want door de 

verende beweging is het product minder gevoelig voor beschadigingen ten opzichte van een gisplatenplafond. De 

bewoner moet wel accepteren dat bij het schoonmaken van het plafond deze licht beweegt. Het grote voordeel 

van een spanplafond is dat deze vochtbestendig en schimmelwerend is, waardoor de kans op schimmelvorming, 

zoals bij gipsplaten minimaal is. 

In een woning is het standaard dat er tegels in een badkamer worden toegepast, uiteraard uitzonderingen daar 

gelaten. In de utiliteitsbouw wordt echter niet vreemd opgekeken dat er gekozen wordt voor Vinyl. Doordat de 

vloer naadloos is kan deze beter gereinigd worden. De kans op schimmels of kalkvorming is nihil, omdat deze zich 

meestal afzetten op de voegen. Wel moet voldoende aandacht worden besteed aan de hechting op de ondergrond 

en aan de opstaande randen om te voorkomen dat er vocht onder de Vinylvloer komt.  Een Vinylvloer is niet 

minder kwetsbaar dan een tegelvloer; daar waar een tegel breekt krijgt het Vinyl een deuk of scheurtje. Een 

kapotte tegel moet in zijn geheel worden verwijderd, het Vinyl is ter plaatse met een reparatieset en föhn te 

herstellen. 

De producten die bij het uitvoeringsplan zijn gekozen, zijn gelijkwaardig of zelfs beter dan de traditionele 

producten. Met inachtneming van het bovenstaande moet weerstand geboden kunnen worden tegen een 

afwijzing op basis van uitstraling.  
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SAMENVATTING 

In opdracht van Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV heeft Aveco de Bondt een onderzoek 

uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het woonblok op de locatie 

aan de Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert.  

Aanleiding voor de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen renovatie van het woonblok. 

Het doel van het onderzoek is het inventariseren van de plaatsen waar zich asbesthoudende 

materialen bevinden in het woonblok met destructief onderzoek. 

De onderzoekslocatie betreft alle woningen aan de Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert.  

De achtergelegen schuurtjes die bij de woningen behoren maken geen onderdeel uit van het 

onderzoek. 

Tijdens een eerder door Aveco de Bondt uitgevoerd onderzoek zijn asbesthoudende materialen 

aangetroffen. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in het rapport 

“Asbestinventarisatie woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert”, referentie  

R-BDR/392 171011, d.d. 9 mei 2017. 

Tijdens het locatiebezoek d.d. 3 oktober 2017 zijn de woningen aan een onderzoek onderworpen. 

Er zijn tijdens het locatiebezoek 11 monsters van asbestverdachte materialen genomen.  

Een tweetal woningen waren tijdens het onderzoek leeg (Ambachtsherenweg 59 en 63). Hier 

heeft inpandig destructief onderzoek plaatsgevonden. De woningen aan de Ambachtsherenweg 

55, 57, 61 en 65 waren tijdens de inspectie nog in gebruik. Er zijn ten behoeve van de inspectie 

aan de voor- en achtergevel van alle woningen en   aan de kopgevel aan de Ambachtsherenweg 

55 en 65 materialen (metselwerk) verwijderd (er heeft destructief onderzoek plaatsgevonden).  

In de woning aan de Ambachtsherenweg 61 heeft inpandig geen onderzoek plaatsgevonden. 

Daarnaast zijn aan de achtergevel van de Ambachtsherenweg 61 geen destructieve handelingen 

uitgevoerd. 

Tijdens het locatiebezoek zijn de onderstaande locaties destructief onderzocht. In de tabel is 

tevens aangegeven op welke wijze en met welke hulpmiddelen er destructief onderzoek heeft 

plaatsgevonden: 
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tabel 2: Verdachte, niet direct bereikbare locaties en onderzoekwijze 

Nr. Locatie/ruimte Onderzoek wijze 

1 Voor- en achtergevel 

Ambachtsherenweg 55, 57, 59, 63 en 

65,  

Ambachtsherenweg 61, achtergevel  

in spouw langs raamkozijnen  

Met behulp van een pneumatische boormachine  is deels metselwerk 

verwijderd 

2 

 

3 

 

4 

Kopgevel Ambachtsherenweg 55 en 65 

in spouw langs raamkozijnen zolder  

Woning Ambachtsherenweg 59 en 63,  

in gemetselde kanalen 

Woning Ambachtsherenweg 59 en 63,  

onder de vloeren 

 

Met behulp van een schroevendraaier zijn deels voegen verwijderd 

 

Met behulp van een pneumatische boormachine  is deels metselwerk 

verwijderd 

 

Met behulp van een breekijzer  is deels de vloerbedekking verwijderd 

Tijdens de inventarisatie zijn de onderstaande locaties niet geïnspecteerd. 

tabel 3: Niet geïnspecteerde ruimten 

Nr. Ruimte Reden 

1 Woning Ambachtsherenweg 61, 

inpandig en achtergevel buiten 

Bewoners waren niet aanwezig 

In de onderstaande tabel zijn de niet direct bereikbare locaties en constructieonderdelen 

weergegeven die aanvullend destructief onderzocht dienen te worden. Het onderzoek is daarbij 

afhankelijk van het renovatieplan. 

tabel 4: Verdachte, niet direct bereikbare locaties 

Nr. Locatie/ruimte Mogelijk toepassing van asbest(verdacht) materiaal 

1 Woning Ambachtsherenweg  

55, 57, 61, 65, in gemetselde kanalen 

Buizen, plaatmateriaal 

2 Woning Ambachtsherenweg  

55, 57, 61, 65, onder de vloeren 

Zeil, colovinyltegels, zeil en/of lijmresten 

Op basis van het uitgevoerde aanvullende onderzoek kan worden gesteld dat de onderstaande 

asbesthoudende materialen in de woningen aan de Ambachtsherenweg 59 t/m 65 te Klundert in 

ieder geval aanwezig zijn:  

1. Het plaatmateriaal in de spouwen van de woning aan de Ambachtsherenweg 59  

 (Abm/001)***, risicoklasse 2; 

2. De ontluchtingsbuis van de kelderkast naar de buitengevel, onder de toiletvloer in de  

 woning aan de Ambachtsherenweg 63 (Abm/002)****, risicoklasse 2. 

***: Het plaatmateriaal in de spouwen is in alle onderzochte woningen aangetroffen; 

****: De ontluchtingsbuis is in alle onderzochte woningen aangetroffen. 
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Tijdens de asbestinventarisatie zijn niet alle woningen onderzocht (zowel visueel als destructief). 

Deze inventarisatie is derhalve geschikt voor het verwijderen van het in dit rapport genoemde 

asbesthoudende materiaal. 

In bijlage 2 zijn de risicoclassificaties vermeld voor de uitvoering van beroepsmatige activiteiten 

met asbest of asbesthoudende materialen. 

Algemene beperkingen van een asbestinventarisatie (restrisico) 

De asbestinventarisatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Desondanks kan 

niet worden uitgesloten dat bij de sloop en/of renovatie van het geïnspecteerde woning, 

aanvullende asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Dit is een risico dat door middel 

van het uitvoeren van een destructief onderzoek weliswaar kan worden verkleind, maar door 

middel van geen enkel onderzoek volledig kan worden weggenomen. 

De uitgevoerde inventarisatie is een momentopname en het resultaat ervan is niet alleen 

afhankelijk van de inspanning van de inspecteur maar ook van diverse externe niet te 

beïnvloeden factoren. De uit te voeren inventarisatie is derhalve een inspanningsverplichting en 

geen resultaatsverplichting. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV heeft Aveco de Bondt een onderzoek 

uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het woonblok op de locatie 

aan de Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert.  

Aanleiding voor de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen renovatie van het woonblok. 

Het doel van het onderzoek is het inventariseren van de plaatsen waar zich asbesthoudende 

materialen bevinden in het woonblok met destructief onderzoek. 

De onderzoekslocatie betreft alle woningen aan de Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert.  

De achtergelegen schuurtjes die bij de woningen behoren maken geen onderdeel uit van het 

onderzoek. 

Tijdens een eerder door Aveco de Bondt uitgevoerd onderzoek zijn asbesthoudende materialen 

aangetroffen. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in het rapport 

“Asbestinventarisatie woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert”, referentie  

R-BDR/392 171011, d.d. 9 mei 2017. 

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. 
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2 UITVOERING ONDERZOEK 

2.1 Vooronderzoek 

Deskresearch 

Ten behoeve van het onderzoek is door de opdrachtgever een rapport van een eerder 

uitgevoerde asbestinventarisatie van een identiek woningblok aangeleverd. 

tabel 1: Beschikbare stukken  

Stuk nr. Omschrijving Referentie Datum Gevalideerd 

1 Rapport asbestinventarisatie type A 2 

woningen van complex 1.146 

Ambachtsherenweg 8 en 12 Klundert 

RPS/1404251 29-10-2014        J 

2 Rapport asbestinventarisatie woonblok 

Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te 

Klundert 

R-BDR/392 171011 9 mei 2017        J 

Informatie uit gesprekken met gebouwbeheerder 

Er heeft geen gesprek met de gebouwbeheerder plaatsgevonden. 

2.2 Aanvullend onderzoek 

Tijdens het locatiebezoek d.d. 3 oktober 2017 zijn de woningen aan een onderzoek onderworpen. 

Er zijn tijdens het locatiebezoek 11 monsters van asbestverdachte materialen genomen.  

Een tweetal woningen waren tijdens het onderzoek leeg (Ambachtsherenweg 59 en 63). Hier 

heeft inpandig destructief onderzoek plaatsgevonden. De woningen aan de Ambachtsherenweg 

55, 57, 61 en 65 waren tijdens de inspectie nog in gebruik. Er zijn ten behoeve van de inspectie 

aan de voor- en achtergevel van alle woningen en   aan de kopgevel aan de Ambachtsherenweg 

55 en 65 materialen (metselwerk) verwijderd (er heeft destructief onderzoek plaatsgevonden).  

In de woning aan de Ambachtsherenweg 61 heeft inpandig geen onderzoek plaatsgevonden. 

Daarnaast zijn aan de achtergevel van de Ambachtsherenweg 61 geen destructieve handelingen 

uitgevoerd. 

Tijdens het locatiebezoek zijn de onderstaande locaties destructief onderzocht. In de tabel is 

tevens aangegeven op welke wijze en met welke hulpmiddelen er destructief onderzoek heeft 

plaatsgevonden: 
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tabel 2: Verdachte, niet direct bereikbare locaties en onderzoekwijze 

Nr. Locatie/ruimte Onderzoek wijze 

1 Voor- en achtergevel 

Ambachtsherenweg 55, 57, 59, 63 en 

65,  

Ambachtsherenweg 61, achtergevel  

in spouw langs raamkozijnen  

Met behulp van een pneumatische boormachine  is deels metselwerk 

verwijderd 

2 

 

3 

 

4 

Kopgevel Ambachtsherenweg 55 en 65 

in spouw langs raamkozijnen zolder  

Woning Ambachtsherenweg 59 en 63,  

in gemetselde kanalen 

Woning Ambachtsherenweg 59 en 63,  

onder de vloeren 

 

Met behulp van een schroevendraaier zijn deels voegen verwijderd 

 

Met behulp van een pneumatische boormachine  is deels metselwerk 

verwijderd 

 

Met behulp van een breekijzer  is deels de vloerbedekking verwijderd 

Tijdens de inventarisatie zijn de onderstaande locaties niet geïnspecteerd. 

tabel 3: Niet geïnspecteerde ruimten 

Nr. Ruimte Reden 

1 Woning Ambachtsherenweg 61, 

inpandig en achtergevel buiten 

Bewoners waren niet aanwezig 

In de onderstaande tabel zijn de niet direct bereikbare locaties en constructieonderdelen 

weergegeven die aanvullend destructief onderzocht dienen te worden. Het onderzoek is daarbij 

afhankelijk van het renovatieplan. 

tabel 4: Verdachte, niet direct bereikbare locaties 

Nr. Locatie/ruimte Mogelijk toepassing van asbest(verdacht) materiaal 

1 Woning Ambachtsherenweg  

55, 57, 61, 65, in gemetselde kanalen 

Buizen, plaatmateriaal 

2 Woning Ambachtsherenweg  

55, 57, 61, 65, onder de vloeren 

Zeil, colovinyltegels, zeil en/of lijmresten 

2.3 Analyse 

De genomen monsters zijn in het RvA Testen laboratorium van RPS Analyse B.V. geanalyseerd op 

de aanwezigheid van asbest (type en percentage) door middel van stereo- en 

polarisatiemicroscopie conform NEN 5896, 2003. 
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3 RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

3.1 Resultaten vooronderzoek 

In 2014 is door RPS een onderzoek ter plaatse van een identiek woningblok uitgevoerd. Hierbij 

zijn de aanwezige woningen onderzocht op de aanwezigheid van asbest en zijn de bevindingen 

gerapporteerd. Het rapport is vervolgens bestudeerd.  

Tijdens het onderzoek zijn door RPS de onderstaande bronnen aangetroffen: 

- het zeil in de kelderkast van de woning aan de Ambachtsherenweg 12; 

- de ventilatiebuis in de kelderkast van de woning aan de Ambachtsherenweg 8. 

Een volledige beschrijving van het uitgevoerde vooronderzoek is opgenomen in bijlage 1. 

3.2 Resultaten aanvullend onderzoek en analyse 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het destructief onderzoek kort weergegeven: 

tabel 5: Verdachte, niet direct bereikbare locaties met aangetroffen materiaal 

Nr. Locatie/ruimte Aangetroffen materiaal 

1 Voor- en achtergevel 

Ambachtsherenweg 55, 57, 59, 63  

en 65,  

Ambachtsherenweg 61, achtergevel  

in spouw langs raamkozijnen   

Asbesthoudend plaatmateriaal op een aantal locaties in de spouw 

aangetroffen (zie bron Abm/001) 

2 Kopgevel Ambachtsherenweg 55 en 65 

in spouw langs raamkozijnen zolder  

Geen asbesthoudend plaatmateriaal in de spouw aangetroffen 

3 Woning Ambachtsherenweg 59 en 63,  

in gemetselde kanalen 

Geen asbestverdachte materialen aangetroffen in de gemetselde 

kanalen. De gemetselde kanalen waren opgebouwd uit betonnen 

ringen 

4 Woning Ambachtsherenweg 59 en 63,  

onder de vloeren 

Geen asbestverdachte materialen aangetroffen op de vloeren. De 

vloerbedekkingen waren aangebracht op de originele houten en/of 

betonnen vloer 

Tijdens het onderzoek zijn 11 monsters van asbestverdachte materialen genomen. Een overzicht 

van de genomen monsters is weergeven in bijlage 3. 

In een aantal monsters is tijdens de analyse geen asbest aangetoond.  

De desbetreffende materiaalmonsters worden hieronder genoemd: 

- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de achterzijde van de woonkamer op de  

 begane grond, Ambachtsherenweg 63 (Abm/003)*; 

- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de voorzijde van de woonkamer op de  

 begane grond, Ambachtsherenweg 63 (Abm/003A)*; 

- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de voorzijde van de slaapkamer op de  

 verdieping, Ambachtsherenweg 63 (Abm/003B)*; 
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- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de achterzijde van de slaapkamer op de  

 verdieping, Ambachtsherenweg 63 (Abm/003C)*; 

- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de voorzijde van de woonkamer op de  

 begane grond, Ambachtsherenweg 59 (Abm/003D)*; 

- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de achterzijde van de woonkamer op de  

 begane grond, Ambachtsherenweg 59 (Abm/003E)*; 

- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de voorzijde van de slaapkamer op de  

 verdieping, Ambachtsherenweg 59 (Abm/003F)*; 

- De (bruine) beglazingskit in het raamkozijn aan de achterzijde van de slaapkamer op de  

 verdieping, Ambachtsherenweg 59 (Abm/003G)*; 

- Het luik van de watermeterput in de gang, Ambachtsherenweg 59 (Abm/004)**; 

*: de identieke (bruine) beglazingskit is in alle onderzochte woningen  aangetroffen; 

**: het identieke  luik van de watermeterput is tevens in de woningen aan de Ambachtsherenweg 55, 57, en 65 aangetroffen. 

In de overige monsters is tijdens de analyse wel asbest aangetoond. 

Op basis van het uitgevoerde aanvullende onderzoek kan worden gesteld dat de onderstaande 

asbesthoudende materialen in de woningen aan de Ambachtsherenweg 59 t/m 65 te Klundert in 

ieder geval aanwezig zijn:  

1. Het plaatmateriaal in de spouwen van de woning aan de Ambachtsherenweg 59  

 (Abm/001)***, risicoklasse 2; 

2. De ontluchtingsbuis van de kelderkast naar de buitengevel, onder de toiletvloer in de  

 woning aan de Ambachtsherenweg 63 (Abm/002)****, risicoklasse 2. 

***: Het plaatmateriaal in de spouwen is in alle onderzochte woningen aangetroffen; 

****: De ontluchtingsbuis is in alle onderzochte woningen aangetroffen. 

In bijlage 2 zijn de bronbladen opgenomen. In bijlage 5 is de overzichtsplattegrond opgenomen. 

De nummering van de locatie komt overeen met de materiaalcode zoals vermeld in bijlage 2.  

De asbesthoudende materialen zijn door middel van een rode arcering/belijning op de tekening 

aangegeven. Het materiaal waarin tijdens de analyse geen asbest is aangetoond is op de tekening 

door middel van een blauwe kleur weergegeven. De ruimten die niet zijn onderzocht worden 

door middel van een groene arcering weergegeven. Middels een groene stippellijn is de grens van 

het inspectiegebied weergegeven. Bij een eventuele asbestsanering dient bij het af te bakenen 

gebied of de af te bakenen ruimte rekening te worden gehouden met deze grens. 

In bijlage 3 is het analysecertificaat van het laboratorium opgenomen. 
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3.3 Indeling in risicoklassen bij verwijdering 

Bij de verwijdering van asbest dienen beschermingsmaatregelen genomen te worden. Welke 

beschermingsmaatregelen genomen dienen te worden is afhankelijk van de risicoklasse 

waaronder het betreffende asbesthoudende materiaal wordt geplaatst. De indeling in 

risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit. Er zijn drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een 

eigen specifiek veiligheidsregime.  

Deze risicoklassen zijn onderstaand weergegeven: 

� Risicoklasse 1; 

� Risicoklasse 2; 

� Risicoklasse 2A. 

In bijlage 2 zijn de risicoclassificaties vermeld voor de uitvoering van beroepsmatige activiteiten 

met asbest of asbesthoudende materialen. Deze risicoclassificatie is vastgesteld met behulp van 

SMA-rt. SMA-rt is een instrument welke is gevalideerd op conformiteit met de actuele wet- en 

regelgeving. De uitdraaien van SMA-rt zijn opgenomen in bijlage 4. 
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4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Op basis van het uitgevoerde aanvullende onderzoek kan worden gesteld dat de onderstaande 

asbesthoudende materialen in de woningen aan de Ambachtsherenweg 59 t/m 65 te Klundert in 

ieder geval aanwezig zijn:  

1. Het plaatmateriaal in de spouwen van de woning aan de Ambachtsherenweg 59  

 (Abm/001)***, risicoklasse 2; 

2. De ontluchtingsbuis van de kelderkast naar de buitengevel, onder de toiletvloer in de  

 woning aan de Ambachtsherenweg 63 (Abm/002)****, risicoklasse 2. 

***: Het plaatmateriaal in de spouwen is in alle onderzochte woningen aangetroffen; 

****: De ontluchtingsbuis is in alle onderzochte woningen aangetroffen. 

Tijdens de asbestinventarisatie zijn niet alle woningen onderzocht (zowel visueel als destructief). 

Deze inventarisatie is derhalve geschikt voor het verwijderen van het in dit rapport genoemde 

asbesthoudende materiaal. 

In bijlage 2 zijn de risicoclassificaties vermeld voor de uitvoering van beroepsmatige activiteiten 

met asbest of asbesthoudende materialen. 

Algemene beperkingen van een asbestinventarisatie (restrisico) 

De asbestinventarisatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Desondanks kan 

niet worden uitgesloten dat bij de sloop en/of renovatie van het geïnspecteerde woning, 

aanvullende asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Dit is een risico dat door middel 

van het uitvoeren van een destructief onderzoek weliswaar kan worden verkleind, maar door 

middel van geen enkel onderzoek volledig kan worden weggenomen. 

De uitgevoerde inventarisatie is een momentopname en het resultaat ervan is niet alleen 

afhankelijk van de inspanning van de inspecteur maar ook van diverse externe niet te 

beïnvloeden factoren. De uit te voeren inventarisatie is derhalve een inspanningsverplichting en 

geen resultaatsverplichting. 
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Vooronderzoek 

Deskresearch 

Ten behoeve van het onderzoek is door de opdrachtgever een rapport van een eerder 

uitgevoerde asbestinventarisatie van een identiek woningblok aangeleverd. 

tabel 6: Beschikbare stukken 

Stuk nr. Omschrijving Referentie Datum Gevalideerd 

1 Rapport asbestinventarisatie type A 2 

woningen van complex 1.146 

Ambachtsherenweg 8 en 12 Klundert 

RPS/1404251 29-10-2014        J 

2 Rapport asbestinventarisatie woonblok 

Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert 

R-BDR/392 171011 9 mei 2017        J 

Informatie uit gesprekken met gebouwbeheerder 

Er heeft geen gesprek met de gebouwbeheerder plaatsgevonden. 

Conclusies vooronderzoek 

In 2014 is door RPS een onderzoek ter plaatse van een identiek woningblok uitgevoerd. Hierbij 

zijn de aanwezige woningen onderzocht op de aanwezigheid van asbest en zijn de bevindingen 

gerapporteerd. Het rapport is vervolgens bestudeerd.  

Tijdens het onderzoek zijn door RPS de onderstaande bronnen aangetroffen: 

- het zeil in de kelderkast van de woning aan de Ambachtsherenweg 12; 

- de ventilatiebuis in de kelderkast van de woning aan de Ambachtsherenweg 8. 
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Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 59, langs raamkozijn, in spouw 

Bronnummer: Abm/001 

 

  

  

  

Toepassing: 

Toepassing: Plaatmateriaal 

Wijze van bevestiging: Ingemetseld 

Beschadigingen: Niet 

Verwering: Niet 

Hoeveelheid: Per woning 10 stuks spouwlatten 

Afmetingen: Lengte spouwlat= 1,80 m, breedte spouwlat= 0,15 m.  

Opmerkingen: De spouwlatten zijn op dezelfde locaties aangetroffen in alle 

woningen. De spouwlatten zijn niet aangetroffen aan de achterzijde 

ter plaatse van de keuken en bovenliggende slaapkamer en ter plaatse 

van het doucheraamkozijn aan de voorzijde van de woningen 



   

 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/001 

Type asbest: Chrysotiel / Crocidoliet 

Asbestpercentage: 10 - 15 / 2 - 5 

Hechtgebonden: Ja 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: 2A (buitensanering) 

 



 

   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 63, in kelderkast naar buitengevel, onder toiletvloer 

Bronnummer: Abm/002 

 

  

  

  

Toepassing: 

Toepassing: Ontluchtingsbuis 

Wijze van bevestiging: Ingemetseld 

Beschadigingen: Niet 

Verwering: Niet 

Hoeveelheid: Per woning 1 stuk 

Afmetingen: Lengte buis= 1,50 m, l x b = 0,15 x 0,25 m.  

Opmerkingen: De ontluchtingsbuizen zijn in alle onderzochte woningen aangetroffen. 

De ontluchtingsbuis is in de kelderkast van de woningen nr. 55 een 57 

dichtgesmeerd met een cementlaag   



 

   

 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/002 

Type asbest: Chrysotiel 

Asbestpercentage: 10 - 15 

Hechtgebonden: Ja 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: 2 (binnensanering) 

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 63, begane grond, woonkamer achterzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 63, begane grond, woonkamer voorzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003A 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003A 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 63, verdieping, slaapkamer voorzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003B 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003B 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 63, verdieping, slaapkamer achterzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003C 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003C 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 59, begane grond, woonkamer voorzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003D 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003D 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 59, begane grond, woonkamer achterzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003E 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003E 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  
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Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 59, verdieping, slaapkamer voorzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003F 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003F 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 59, verdieping, slaapkamer achterzijde, in raamkozijn 

Bronnummer: Abm/003G 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/003G 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  

 



   

 

Objectgegevens: 

Adres: Woonblok Ambachtsherenweg 55 t/m 65 Klundert 

Ruimte: Woning nr. 59, gang, luik watermeterput 

Bronnummer: Abm/004 

 

  

Toepassing: 

Toepassing: (Bruine) beglazingskit 

Wijze van bevestiging: N.v.t. 

Beschadigingen: N.v.t. 

Verwering: N.v.t. 

Hoeveelheid: N.v.t. 

Afmetingen: N.v.t. 

Opmerkingen: Tijdens de analyse is in het materiaalmonster geen asbest aangetoond 

Monster en analyseresultaten: 

Certificaatcode 1710-0855_01 

Monstercode: Abm/004 

Type asbest: Niet aangetoond 

Asbestpercentage: Niet aangetoond 

Hechtgebonden: N.v.t. 

Risicoklasse bij verwijdering (SMA-rt): 

Risicoklasse: N.v.t.  
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bijlage 3: 
Analysecertificaat 



Analysecertificaat

V270717_1

09-10-2017Datum rapportage

Rapportnummer: 1710-0855_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

17-197949 Abm/001 Huisnummer 59, langs kozijn,
in spouw

plaat  Chrysotiel  10 - 15 %
Crocidoliet  2 - 5 %

Goed -

17-197950 Abm/002 Huisnummer 63, in kelderkast
naar buitengevel, onder toiletvloer

buis  Chrysotiel  10 - 15 % Goed -

17-197951 Abm/003 Huisnummer 63, begane grond,
woonkamer achterzijde, in raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197952 Abm/003A Huisnummer 63, begane
grond, woonkamer voorzijde, in
raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197953 Abm/003B Huisnummer 63, verdieping,
slaapkamer voorzijde, in raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197954 Abm/003C Huisnummer 63, verdieping,
slaapkamer achterzijde, in raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197955 Abm/003D Huisnummer 59, begane
grond, woonkamer voorzijde, in
raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197956 Abm/003E Huisnummer 59, begane
grond, woonkamer achterzijde, in
raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197957 Abm/003F Huisnummer 59, verdieping,
slaapkamer voorzijde, in raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197958 Abm/003G Huisnummer 59, verdieping,
slaapkamer achterzijde, in raamkozijn

(bruine)
beglazingskit

 Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-197959 Abm/004 Huisnummer 59, gang, luik
watermeter

plaat  Niet aantoonbaar n.v.t. -

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername

Adres monstername

Aantal monsters

09-10-2017

Opdrachtgever

3/10/2017

Ambachtsherenweg 55 t/m 65
Klundert

11

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1710-0855

17.1011

Aveco De Bondt B.V. (Rijssen)

Postbus 64

7450 AB Holten

06-10-2017

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

Pagina 1 / 2
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika
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Analysecertificaat

V270717_1

09-10-2017Datum rapportage

Rapportnummer: 1710-0855_01

David Fokkens

Laborant
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bijlage 4: 
Bepaling risicoklassen bij verwijdering (SMA-rt) 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 oktober 2017 om 16h09 (984538)

Aveco de Bondt SCA-code: 07-D070120.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070120.01-
17.1011]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Ambachtsherenweg 55 t/m 65, Klundert
Projectcode 17.1011
Projectnaam Aanvullende asbestinventarisatie
Broncode Abm/001
Bronnaam Woningen Ambachtsherenweg 55 t/m 65, langs kozijnen, in spouw

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 60 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 1710-0855_01

Situatie
Bevestiging Ingemetseld
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Openlucht RK2A

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(984538)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 17 oktober 2017 om 16h09 (984563)

Aveco de Bondt SCA-code: 07-D070120.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070120.01-
17.1011]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Ambachtsherenweg 55 t/m 65, Klundert
Projectcode 17.1011
Projectnaam Aanvullende asbestinventarisatie
Broncode Abm/002
Bronnaam Woningen Ambachtsherenweg 55 t/m 65, in kelderkast naar buitengevel, onder toiletvloer

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 6 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1710-0855_01

Situatie
Bevestiging In specie gezet
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(984563)
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TITELBLAD 

Eigenaar/opdrachtgever : Partij die namens opdrachtgever optreedt : 
Woonkwartier Niet van toepassing 
Postbus 10 
4760 AA Zevenbergen 
 
 
Inventarisatie bureau : Uitvoerende DIA : 
Wematech Milieu Adviseurs B.V. ir. C.B. van Bruggen (DIA 51E-101116-510993) 
Certificaatnummer 01-D010.045.01 
 
 
Interne autorisatie (technisch verantwoordelijke): 9 november 2017 
ir. A.P.M. Roovers (DIA 04E-091214-140245)  
 
 
Projectbeschrijving: 
Projectnummer :  ASB-60170399 
Rapportnummer : NB60170399.R001-0 
Omschrijving van de onderzoeksbouwwerken: Woningen 
Adres projectlocatie: Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert 
 
 
Omvang onderzoek: 

☐  Gehele bouwwerk/object 

☒  Een gedeelte van het bouwwerk/object 

☐  Het bouwwerk/object en het gebied rondom het bouwwerk/object 

☐  Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk/object 

 
 
Risicobeoordeling 

☒  Risicobeoordeling t.b.v. sloop en verbouw (SMA-rt) 

☐  Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2015) 

 
 
Voorliggende rapportage is: 

☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk. 

☒ Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende 
materiaal. 

☐ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten. 

☐ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop. 

 



Wematech Milieu Adviseurs B.V.
Kenmerk : NB60170399.R001-0 
Projectnummer : ASB-60170399 
 
 

Datum 9 november 2017  
Pagina 3 / 12 

SAMENVATTING 

In opdracht van Woonkwartier, is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. op 7 november 2017 een 
aanvullende asbestinventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de woningen gelegen aan de 
Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert (verder te noemen de onderzoeksbouwwerken). 
 
Aanleiding van het onderzoek is het aantreffen van onvoorzien asbestverdachte doorvoeren ter plaatse 
van de woning gelegen aan de Ambachtsherenweg 63. 
 
Voor een juiste interpretatie van de resultaten van onderhavige asbestinventarisatie dient de gehele 
rapportage gelezen te worden. Voorliggende rapportage heeft een geldigheid van 3 jaar na ondertekening. 
Indien in de toekomst asbestverwijdering plaatsvindt dient het inventarisatierapport geactualiseerd te 
worden als dit ouder is dan 3 jaar. 
 

Resultaten 
Asbesthoudend materiaal 
Na uitvoering van het vooronderzoek, visuele inspectie en na monsterneming/laboratoriumonderzoek, is 
vastgesteld dat in dan wel ter plaatse van de onderzoeksbouwwerken het navolgende (direct zichtbaar) 
asbesthoudend materiaal aanwezig is: 

Tabel 1: Overzicht asbesthoudend materiaal  

Nr. Omschrijving Situering Kwantificering RC1 

M1 
Riolering 
(vloerdoorvoer) 

Toilet van alle woningen 
2 stuks per woning  
(0,5 m per stuk visueel zichtbaar) 

2A 

 

Asbestverdacht materiaal 
Het verdere verloop van de asbesthoudende riolering onder de begane grondvloer kon ten tijde van de 
inventarisatie niet in kaart worden gebracht en is daarom vooralsnog als asbestverdacht aangemerkt. 

Tabel 2: Overzicht asbestverdacht materiaal 

Nr. Omschrijving Situering Kwantificering 

V1 Riolering 
Vanaf doorvoer in toilet 
onder begane grondvloer 

Onbekend 

 

Advies 
Er bestaat momenteel geen wettelijke verplichting tot het verwijderen van asbesthoudende materialen. 
Kanttekening hierbij is wel dat het asbesthoudend materiaal nimmer mag leiden tot een (actueel dan wel 
potentieel) blootstellingsrisico.  
 
Indien overgegaan wordt tot het saneren van het asbesthoudende materiaal dient, conform vigerende 
wet- en regelgeving, het materiaal verwijderd te worden door een ter zake deskundig 
asbestverwijderingbedrijf welke is gecertificeerd conform de Arbeidsomstandighedenregeling bijlage 
XIIIa “Certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie en asbestverwijdering”. 

 
  

                                                             
1RC= risicoklasse verwijdering 
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Aanvullend onderzoek 
Alvorens overgegaan wordt tot sloop, renovatie ter plaatse van het asbestverdachte materiaal dan wel 
verwijdering van het asbestverdachte materiaal dit materiaal nader onderzocht te worden. Hiertoe dient, 
na bereikbaar maken van de kruipruimte, een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. 

 
Blootstellingsrisico 
Ten tijde van de inventarisatie zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen die in redelijk vermoeden 
kunnen leiden tot een direct normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht. Het wordt 
derhalve niet noodzakelijk geacht een risicobeoordeling conform NEN 2991:2015 uit te voeren. 

 
Uitsluitingen/beperkingen en restrisico’s 
Onderhavig uitgevoerde aanvullende asbestinventarisatie heeft uitsluitend betrekking op beoordeling 
van het, onvoorzien aangetroffen asbestverdacht materiaal. Ten aanzien van het betreffende materiaal 
zijn tijdens onderhavig uitgevoerde inventarisatie geen uitsluitingen / beperkingen dan wel restrisico’s 
aanwezig. 
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1. OMSCHRIJVING OPDRACHT EN METHODEN 

1.1. Aanleiding asbestonderzoek 

In opdracht van Woonkwartier, is door Wematech Milieu Adviseurs B.V. op 7 november 2017 een 
aanvullende asbestinventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de woningen gelegen aan de 
Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert (verder te noemen “de onderzoeksbouwwerken”). Het 
onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van onvoorzien aangetroffen asbestverdachte doorvoeren ter 
plaatse van een woning gelegen aan de Ambachtsherenweg 63.  
 
Een situatieschets met situering van de onderzoeksbouwwerken is opgenomen in bijlage 1a. 

1.2. Onderzoeksmethoden 

Doel van het onderzoek is het systematisch en volledig inventariseren van het onvoorzien aangetroffen 
asbestverdacht materiaal t.p.v. de onderzoeksbouwwerken. 
 
De werkzaamheden bestaan achtereenvolgens uit: 

• vooronderzoek (vraaggesprek); 

• visuele inspectie en eventuele monsterneming van asbestverdachte materialen; 

• opstellen rapportage. 

1.2.1. Vooronderzoek 

Bij het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de, t.p.v. onderhavig onderzoeksbouwwerk, reeds door 
Aveco de Bondt in oktober 2017 uitgevoerde asbestinventarisatie.  
 
Een samenvatting van het vooronderzoek is opgenomen in bijlage 3. De resultaten van het vooronderzoek 
zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 

1.2.2. Visuele inspectie  

De visuele inspectie is gericht op het vaststellen van de situering, aard, samenstelling, gebondenheid, 
conditie (mate van verwering/veroudering/aantasting/beschadiging), wijze van bevestiging en overige 
relevante bron- of omgevingskenmerken van het aanvullende onvoorzien asbestverdacht materiaal. 
 
Bij visuele inspectie wordt het toilet waar het onvoorzien asbestverdacht materiaal is aangetroffen 
(Ambachtherenweg 63) visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van (direct waarneembare) 
asbestverdachte materialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van handgereedschap (hamer, beitel, 
schroevendraaier, koevoet e.d.). Aanvullend daarop worden niet toegankelijke plaatsen, indien mogelijk, 
onderzocht met behulp van (licht) destructief onderzoek en /of een endoscoop. 
 
Van eventueel aangetroffen asbestverdachte materialen wordt een representatief monster genomen dat 
ter analyse wordt aangeboden bij een door de Raad voor Accreditatie voor asbestanalyses geaccrediteerd 
laboratorium. 
 
Van aangetroffen asbesthoudende materialen wordt aan de hand van de bij de visuele inspectie verkregen 
kenmerken en het analyseresultaat, een risicoklasse voor verwijdering van het materiaal bepaald. Om de 
risicoklassen indeling te bepalen wordt door Wematech Milieu Adviseurs B.V. gebruik gemaakt van de 
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgestelde (digitale) SMA-rt database. 
Wematech Milieu Adviseurs maakt een zo goed mogelijke inschatting van de toe te passen 
verwijderingsmethode. De verantwoordelijkheid voor de best passende saneringsmethode ligt bij de 
saneerder. De saneerder mag een afwijkende saneringsmethode toepassen. Zo nodig dient de SMA-rt 
hierop te worden aangepast. 



Wematech Milieu Adviseurs B.V.
Kenmerk : NB60170399.R001-0 
Projectnummer : ASB-60170399 
 
 

Datum 9 november 2017  
Pagina 7 / 12 

 
Een omschrijving van de resultaten van het onderzoek alsmede een nadere omschrijving van de niet 
toegankelijke plaatsen, beperkingen en (on)mogelijkheden tot (licht) destructief onderzoek, is 
opgenomen in hoofdstuk 2. 
 

1.2.3. Opbouw rapportage 

De inhoud van onderliggende rapportage is afgestemd op de gestelde eisen aan een rapportage, zoals 
opgenomen in het “Certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie en 
asbestverwijdering”. 
 
In hoofdstuk 1 zijn de omschrijving van de opdracht (aanleiding) en de onderzoeksmethoden beschreven.  
 
De resultaten van het vooronderzoek, visuele inspectie, monsterneming/analyse en risicoklassen 
indeling, zijn opgenomen in hoofdstuk 2 evenals de eventuele beperkingen en rest-risico’s van de 
inventarisatie.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de aan het onderzoek te verbinden conclusies en adviezen opgenomen.  
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2. RESULTATEN 

2.1. Resultaten vooronderzoek 

De resultaten van het vooronderzoek zijn opgenomen in bijlage 3. Op basis van het vooronderzoek kan 
ter plaatse van de onderzoeksbouwwerken het navolgende asbestverdachte materiaal worden verwacht: 

• doorvoeren/riolering. 
  
Dit zal worden geverifieerd tijdens visuele inspectie. 

2.2. Resultaten visuele inspectie en monsterneming/analyse 

De inventarisatie is op 7 november 2017 uitgevoerd door de heer C.B. van Bruggen (DIA 51E-101116-
510993). 

 
Bij visuele inspectie is vastgesteld dat in dan wel ter plaatse van de onderzoeksbouwwerken 
asbestverdacht materiaal is toegepast/verwerkt. Van het aangetroffen asbestverdacht materiaal is een 
representatief monster genomen. De situering van het monsternemingspunt is aangegeven op de 
plattegrondtekening in bijlage 1b. 
 
Het monster van asbestverdacht materiaal is bij het door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde 
laboratorium Eurofins Omegam (regnr L086) te Amsterdam-Duivendrecht aangeboden voor analyse. De 
asbestanalyse op een monster van asbestverdacht materiaal wordt uitgevoerd door middel van stereo- en 
polarisatiemicroscopie conform NEN 5896. Om de risicoklassen indeling voor verwijdering van de 
aangetroffen asbesthoudende materialen te bepalen, wordt door Wematech Milieu Adviseurs B.V. 
gebruik gemaakt van de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgestelde (digitale) 
SMA-rt database. 
 
In de bronbladen zoals opgenomen in paragraaf 2.3, is ten aanzien van het aangetroffen asbesthoudende 
materiaal tevens de kwantificering en risicoklasse voor verwijdering aangegeven. Het analysecertificaat 
en de brongerelateerde output van de SMA-rt database, waarop de risicoklassen indeling is gebaseerd, 
zijn als bijlage 4 en 5 aan voorliggende rapportage gevoegd. 
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2.3. Bronbladen asbestverdachte / asbesthoudende materiaaltoepassingen 
 

Bron nummer: M1  
Omschrijving Riolering (vloerdoorvoer) 
Situering toepassing Toilet van alle woningen 
Situering monster Toilet Ambachtsherenweg 63(2) 

Analyseresultaat 
Asbesthoudend: 
Chrysotiel 10-15% m/m 
Crocidoliet 2-5% m/m 

Monstercode laboratorium 5538653 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Kwantificering 2 stuks per woning (0,5 m per stuk visueel zichtbaar) 
Bevestiging Ingestort in beton of cement 

Conditie 
Licht beschadigd 
Licht verweerd 

Situatie Inpandig gesitueerd 
Bereikbaarheid Direct bereikbaar 
Risicoklasse t.b.v. verwijdering 2A 
Saneringsmethode 
(conform SMA-rt risicoklasse bepaling)  

Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 

 
Opmerkingen / bijzonderheden 

 

 
Foto’s 
 
Foto 1: Monsternemingspunt 

 
Foto 2: Overzicht 

  

                                                             
2 Ondanks dat de voormalige riolering (vloerdoorvoeren) niet bij de overige woningen zijn beoordeeld, is als “worst case” 

benadering wel als uitgangspunt gehanteerd dat deze bij alle woningen aanwezig zijn. Reden hiervoor zijn de waarnemingen 
tijdens visuele inspectie bij de woning gelegen aan de Ambachtsherenweg 63 en dat de woningen uit één blok bestaan. 
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Bron nummer: V1  
Omschrijving Riolering 

Situering toepassing 
Vanaf doorvoer in toilet onder begane grondvloer (deels zichtbaar in 
toilet Ambachtsherenweg 63) 

Situering monster Toilet Ambachtsherenweg 63 

Analyseresultaat 
Asbesthoudend: 
Chrysotiel 10-15% m/m 
Crocidoliet 2-5% m/m 

Monstercode laboratorium 5538653 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Kwantificering Onbekend 
Bevestiging N.v.t. 
Conditie N.v.t. 
Situatie N.v.t. 
Bereikbaarheid N.v.t. 
Risicoklasse t.b.v. verwijdering N.v.t. 
Saneringsmethode 
(conform SMA-rt risicoklasse bepaling)  

N.v.t. 

 
Opmerkingen / bijzonderheden 
Alvorens overgegaan wordt tot sloop, renovatie ter plaatse van het asbestverdachte materiaal dan wel verwijdering 
van het asbestverdachte materiaal dient dit materiaal aanvullend onderzocht te worden. Hiertoe dient, na 
bereikbaar maken van de kruipruimte, een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. 
 
Foto’s 
 
Foto 1: Overzicht 

 

2.4. Installaties 

Niet van toepassing. Onderhavige asbestinventarisatie betreft enkel een onderzoek naar aanvullend 
onvoorzien asbest.  
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2.5. Uitsluitingen/beperkingen en restrisico’s 

De te onderzoeken ruimten waren ten tijde van het onderzoek niet meer in gebruik. Destructieve 
handelingen welke de kwaliteit/functionaliteit van het bouwwerk negatief beïnvloeden en/of handelingen 
waarbij het risico op vrijkomen van asbestvezels reëel wordt geacht, zijn echter achterwege gelaten. 
 
Onderhavig uitgevoerde aanvullende asbestinventarisatie heeft uitsluitend betrekking op beoordeling 
van, onvoorzien aangetroffen asbestverdacht materiaal (riolering, doorvoeren). Ten aanzien van het 
betreffende materiaal zijn tijdens onderhavig uitgevoerde inventarisatie geen uitsluitingen / beperkingen 
dan wel restrisico’s aanwezig. 
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3. CONCLUSIE EN ADVIES 

3.1. Resultaten 

Bij het vooronderzoek, visuele inspectie en na monsterneming/laboratoriumonderzoek, is vastgesteld dat 
in dan wel ter plaatse van de onderzoeksbouwwerken (direct zichtbaar) asbesthoudend materiaal 
aanwezig is. Voor het overzicht van de aangetroffen, direct zichtbaar, asbesthoudend materiaal wordt 
verwezen naar het bronblad zoals opgenomen in paragraaf 2.3. 

3.2. Installaties 

Niet van toepassing. Onderhavige asbestinventarisatie betreft enkel een onderzoek naar onvoorzien 
asbestverdacht materiaal. 

3.3. Advies 

Er bestaat momenteel geen wettelijke verplichting tot het verwijderen van asbesthoudende materialen. 
Kanttekening hierbij is wel dat het asbesthoudend materiaal nimmer mag leiden tot een (actueel dan wel 
potentieel) blootstellingsrisico.  
 
Indien overgegaan wordt tot het saneren van het asbesthoudende materiaal dient, conform vigerende 
wet- en regelgeving, het materiaal verwijderd te worden door een ter zake deskundig 
asbestverwijderingbedrijf welke is gecertificeerd conform de Arbeidsomstandighedenregeling bijlage 
XIIIa “Certificatieschema voor het procescertificaat asbestinventarisatie en asbestverwijdering”. 

3.4. Aanvullend onderzoek 

Naar aanleiding van voorliggende onderzoeksresultaten dient alvorens overgegaan wordt tot sloop, 
renovatie ter plaatse van het asbestverdachte materiaal dan wel verwijdering van het asbestverdachte 
materiaal dit materiaal nader onderzocht te worden. Hiertoe dient een aanvullende asbestinventarisatie 
te worden uitgevoerd. 

3.5. Blootstellingsrisico 

Ten tijde van de inventarisatie zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen die in redelijk vermoeden 
kunnen leiden tot een direct normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht. Het wordt 
derhalve niet noodzakelijk geacht een risicobeoordeling conform NEN 2991:2015 uit te voeren. 

3.6. Uitsluitingen/beperkingen en restrisico’s 

De te onderzoeken ruimten waren ten tijde van het onderzoek niet meer in gebruik. Destructieve 
handelingen welke de kwaliteit/functionaliteit van het bouwwerk negatief beïnvloeden en/of handelingen 
waarbij het risico op vrijkomen van asbestvezels reëel wordt geacht, zijn echter achterwege gelaten. 
 
Onderhavig uitgevoerde aanvullende asbestinventarisatie heeft uitsluitend betrekking op beoordeling 
van, onvoorzien aangetroffen asbestverdacht materiaal (riolering, doorvoeren). Ten aanzien van het 
betreffende materiaal zijn tijdens onderhavig uitgevoerde inventarisatie geen uitsluitingen / beperkingen 
dan wel restrisico’s aanwezig. 





 

 

BIJLAGE 1a 

Kadastrale situatieschets 
 

 
 





 

 

BIJLAGE 1b 

Schematische plattegrond 
 

 
 





 

 

BIJLAGE 2 

Overzichtsfoto‘s onderzoeksbouwwerken 
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OVERZICHTSFOTO‘S Bijlage 2 

 

 
 
 

Foto 1: Ambachtsherenweg 61 t/m 65 

 
 

Foto 2: Ambachtsherenweg 55 t/m 59 
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Vooronderzoek 
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VOORONDERZOEK Bijlage 3 

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie: 
Door dan wel namens de opdrachtgever is, voorafgaand aan visuele inspectie, van de 
onderzoeksbouwwerken een inventarisatierapport overlegd. Op basis van de beschikbaar gestelde 
informatie zijn de navolgende toepassingen als asbesthoudend aangemerkt: 

• spouwstroken; 

• ventilatiekanaal kelderkast. 
 
Voor het overige is door dan wel namens de opdrachtgever geen informatie beschikbaar gesteld, zoals 
tekeningen, bouwvergunningen, inventarisatierapporten, etc. 
 
 

Vraaggesprek 
Voorafgaand aan visuele inspectie heeft op 3 november 2017 met Dhr. W. Nieuwkerk (contactpersoon 
opdrachtgever) een vraaggesprek plaatsgevonden betreffende de aanvullende inventarisatie. Tijdens 
genoemd vraaggesprek is aangegeven dat, tijdens renovatiewerkzaamheden, het navolgende (onvoorzien) 
asbestverdachte materiaal is aangetroffen: 
- doorvoeren/riolering 
 
 

Overige informatie (eerder uitgevoerde asbestinventarisatie) 
Ter plaatse van onderhavig onderzoeksbouwwerk is reeds de navolgende asbestinventarisatie uitgevoerd: 

Tabel 1: Overzicht deskresearch 

Datum Nummer Omschrijving Bijzonderheden 

Oktober 2017 R-BDR/414-171927 

Aanvullende asbestinventarisatie 
(projectnummer 171927) 
Aveco de Bondt ingenieursbedrijf 
Certificaatnummer 07-D070120 

Diverse asbesthoudende 
toepassingen, zie rapportage dd. 
26 oktober 2017 

 

 
Conclusie 
Op basis van het vooronderzoek kunnen ter plaatse van het onderzoeksbouwwerk de navolgende 
asbestverdachte materialen worden verwacht: 

• doorvoeren/riolering. 
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Analysecertificaat 

 



Opdrachtgever : Wematech Milieu Adviseurs B.V.
Contact : de heer N. van Bruggen
Adres : Postbus 1817, 4700BV ROOSENDAAL

Projectgegevens
Project code : 715387 Datum ontvangst : 07-11-2017
Project omschrijving : ASB-60170399; Ambachtsherenweg 55 t/m 65 te Klundert Datum rapportage : 08-11-2017
Validatieref. : 715387_certificaat_v1 Aantal monsters : 1
Opdrachtverificatiecode : WHEK-GCAD-NHGO-YZWI Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)

schatting in gewichtsprocenten (massa%)

5538653 M1 Riolering (nr. 63) 10-15 < 0,1 2-5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest
onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.

715387_certificaat_v1 - 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Brongerelateerde output risicoklasse-indeling 
 
 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 09 november 2017 om 13h15 (1002155)

Wematech Milieu Adviseurs B.V. SCA-code: 01-D010.045.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [01-D010.045.01-ASB-
60170399]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Ambachtsherenweg 55 t/m 65, Klundert
Projectcode ASB-60170399
Projectnaam Woningen
Broncode M1
Bronnaam Riolering (vloerdoorvoer)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 stuks
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 5538653

Situatie
Bevestiging Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: De asbesttoepassing is niet volledig in beton gestort.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2A  - uitzondering eindmeting

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

Voor de eindmeting geldt de uitzondering zoals vastgelegd in Artikel 4.30 (Uitzondering in geval van eindmeting) van de Arboregeling (Stcr. 2017 - 23415)
en er dient getoetst te worden aan 10.000 vezels/m3.

(1002155)
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Technische Omschrijving Woonkwartier Planmatig- en Dagelijks Onderhoud 

1 juni 2017 

 

 

Voor het uitvoeren van diverse reparatie- mutatie- en planmatige werkzaamheden in een woning  

 

 

Basispakket  bij Mutatie € 320,44 excl. BTW; 

• Hang- en sluitwerk afstellen en smeren 

• Draaiende delen sluitend maken 

• Raamroosters en ontluchtingsroosters reinigen en gangbaar maken. Indien nodig bedieningsstang aanbrengen. 

• Aanwezige stofdorpels vast zetten. 

• Loszittende vloer- en plafondplinten vastzetten. 

• Loszittende trapleuning, smetplank en/of balustrades vastzetten. 

• Schroef en spijkergaten dicht maken. 

• Keuken aanrecht deurtjes en lades afstellen en smeren. 

• Woning en berging is leeg en bezemschoon. 

• Aarde en aardlekschakelaar(s) zijn deugdelijk en is door gemeten (rapport toevoegen). 

• Ondeugdelijke toevoegingen verwijderen. (leidingen en elektra kabels binnen en buiten) 

• Deksels van centraaldozen en kroonsteentjes zijn gemonteerd. 

• Indien niet aanwezig, trekkoordjes aanbrengen. 

• In de meterkast is de groepenverklaring aanwezig en goed ingevuld. 

• Bel / intercom installatie controleren op werking. 

• Gasleidingen afpersen en rapport toevoegen. 

• CV in werking stellen inclusief druk nazien en indien niet aanwezig een complete CV vulslang set leveren. 

• Radiatoren controleren en vastzetten. 

• Toilet (1 st) voorzien van nieuwe zitting met deksel (kunststof). 

• Afsluiters waterleiding controleren op werking en zo nodig herstellen. 

• Afvoerplug/stoppen (incl. ketting) leveren (indien niet aanwezig). 

 

1. Keukenrenovatie basis 

• Smeervloer of bestaand tegelwerk handhaven, indien nodig losse tegels verwijderen en egaliseren 

• Verwijderen wandtegels. 

• Verwijderen alle elektra opbouwleidingen incl. schakelmateriaal. 

• Verwijderen alle opbouw gas- water en rioolleidingen. Uitzonderingen in overleg met opzichter Woonkwartier. 

• Verwijderen (indien aanwezig) kasten in de wand tussen keuken en woonkamer en dichtmetselen (meerwerk) 

• Verwijderen (indien aanwezig) schouw tot aan plafond. Let op met mogelijke aanwezigheid asbest. 

• De- en her monteren van radiator. 

• Benodigde sleuven, sparingen, boringen, etc. maken t.b.v. de nieuwe installaties. 

• Vernieuwen water- en gasleiding, aanpassen riolering ten behoeve van nieuwe keuken zonder het toepassen van 

haakse bochten. 

• Vernieuwen elektrische installatie t.b.v. nieuwe  keuken (alles inbouw en geaard).  

- 2x dubbele WCD boven keukenblad,  

- WCD voor afzuigkap,  

- Dubbele WCD voor koelkast,  

- Loze leiding voor vaatwasser en  

- Loze leiding voor elektrisch koken.  

- Schakelaar met WCD (combi) voor lichtpunt keuken en  

- Schakelaar met lichtpunt achtergevel. 

- Loze leiding Ø 19 mm naar buiten. (i.v.m. elektra naar de berging) 

• Aanbrengen nieuw stukwerk geschikt voor tegelwerk en sauswerk 

• Boren gat Ø 130 mm in achtergevel t.b.v. leiding afzuigkap (indien niet aanwezig) 

• Aanbrengen nieuw wandtegelwerk ter hoogte van keuken; 

- Wandtegels 15 x 20 cm,  staand of optioneel liggend geplaatst conform tegelkeuze pakket 

Mosa/Woonkwartier.  

- Standaard 0497 of keuze huurder.  

- Boven aanrecht circa  60 cm c.q. tot onderkant bovenkastjes.  

- In de kookhoek 1 tegel rij hoger dan boven het aanrecht c.q tot onderkant afzuigkap. 



• Niet betegelde wanden afwerken met wit gesausd stucwerk. 

• Plaatsen nieuw keukenblok met bovenkasten 700 mm hoog en 1 afzuigkapkast; 

- Conform keuzepakket Bruynzeel/Woonkwartier. Standaard Kashmir KA1 of keuze huurder. 

- Solid10 werkblad met vierkante RVS spoelbak Conform keuzepakket Bruynzeel/Woonkwartier. Standaard 

Vulkaan bruin 2801DE of keuze huurder. 

- Op de bovenkasten aftimmering aanbrengen  tot aan plafond (kleur: wit) 

- Onderzijde bovenkasten op 600 mm boven aanrechtblad aanbrengen. 

• Leveren en aanbrengen keuken Grohe eenhendel mengkraan met hoge uitloop op het blad. 

• Leveren en aanbrengen buitenkraan met stopkraan. Waar mogelijk in vorstbestendige uitvoering 

• Leveren en aanbrengen afzuigkap met motor merk ATAG en aansluiten op opening in achtergevel of 

ventilatiekanaal (niet op MV) en buitenzijde afwerken met kleprooster. 

• Aanbrengen ventilatierooster in boven paneel, t.b.v. ontluchting keuken.  

• Aanbrengen van benodigde kitnaden merk Innotec. 

• Plafond sauswerk aanbrengen of indien nodig nieuw plafond aanbrengen, gipsplaat incl. plinten en dekkend 

sausen. 

• Nieuwe hardhouten plinten aanbrengen tegen gestukadoorde wanden, afm. 12x48 mm. 

• Kozijnen/deuren bij complete renovatie aflakken. 

 

Aanvullende opties: (apart opdracht voor geven) 
• Optie nieuwe radiator plaatsen (incl. voetventiel) 

• Optie open keuken 

- Werkzaamheden zoals bij keukenrenovatie basis. 

- Verwijderen wand tussen woonkamer en keuken. 

- Aanbrengen van een stalen plafond ligger (Indien nodig) t.p.v. verwijderde wand. (HEA –ligger conform 

berekening) en brandwerend aftimmeren met 20 mm promatect of 2 x 12,5 mm gipsplaat. Stalen balk 

opleggen op stalen strippen 10 mm dik, lang ca 150 mm t.b.v. verdeling krachten op binnenmuur en 

binnenspouw. 

- Aanhelen cementdekvloer t.p.v. verwijderde wand. 

- Aanhelen stukwerk t.p.v. verwijderde wand.` 

 

2. Keukenrenovatie klein 

• Werkzaamheden zoals bij keukenrenovatie basis, alleen keukenblokzijde uitvoeren en exclusief plafond.  

 

3. Toiletrenovatie 

• Verwijderen aanwezige sanitair. 

• Verwijderen bestaand plafond incl. plinten. 

• Verwijderen opbouw water-, elektra- en rioleringleidingen. 

• Verwijderen wandtegels, betonemaille, lambrisering, en los wand stukwerk. 

• Verwijderen vloertegels, incl. cementdekvloer. 

• Benodigde sleuven, sparingen, boringen, etc. maken t.b.v. de nieuwe installaties. Uitgangspunt is alles inbouw. 

• Vernieuwen waterleiding en riolering tbv nieuwe toilet. In riolering geen haakse bochten toepassen. 

• Aanbrengen elektra (lichtpunt/schakelaar/centraaldoos in het plafond). 

• Aanbrengen nieuw stukwerk, geschikt voor tegelwerk en sauswerk  

• Aanbrengen wandtegels en vloertegels; 

- Wandtegels 15 x 20cm, staand of optioneel liggend aangebracht, tot een hoogte van 125 a 150cm en 

vloertegels 30x30cm conform tegelkeuze pakket Mosa/Woonkwartier.  

- Standaard keuzepakket 1 of keuze huurder.  

- Aanbrengen antraciet holinite dorpel bij deur. 

• Niet betegelde wanden afwerken met wit gesausd stucwerk. 

• Aanbrengen kitwerk merk Innotec. 

• Aanbrengen nieuw sanitair; 

- Toilet: Staand model Sphinx of Brussel diepspoel standaard hoogte. Incl. bril en deksel en closetrolhouder. 

Op aanvraag 6+ pot toepassen. Indien mogelijk een hangend toilet installeren. 

- Fonteintje: Ja, mits de ruimte het toelaat. Merk Sphinx. 

- Reservoir: Wisa 500 of 790. 

- Kraan: fonteinkraan Grohe. 

• Aanbrengen nieuw gipsplaten plafond, incl. plinten en sauswerk. 

• Kozijnen/deur bij complete renovatie aflakken. 

 

 



Aanvullende opties: (apart opdracht voor geven) 
• Optie nieuwe radiator plaatsen (incl. voetventiel) 

• Optie aanbrengen nieuwe standleiding (Ø volgens opgave opzichter) en aansluiten op de bestaande toilet- 

riolering. (incl. omkokeren). 

• Optie standleiding omkokeren met wediboard o.g. en geschikt maken voor verdere afwerking. Isolatie in koker 

standleiding conform norm.(- 25 dB) 

 

4. Badkamerrenovatie 

• Verwijderen bestaande vloertegels incl. cementdekvloer.  

• Verwijderen bestaande wandafwerking.  

• Verwijderen bestaand plafond incl. plinten. 

• Verwijderen bestaande leidingen in de muur. 

• De- en her monteren van radiator. 

• Maken diverse sleuven en sparingen t.b.v. nieuwe  installaties.  

• Vernieuwen waterleiding en riolering tbv nieuwe badkamer. In riolering geen haakse bochten toepassen. 

• Vernieuwen elektrische installatie tbv nieuwe badkamer (alles inbouw en geaard); 

- Schakelaar voor lichtpunt plafond 

- Schakelaar met WCD boven wastafel tbv lichtpunt boven spiegel. 

- Aardeaansluiting onder wastafel. 

- Aansluiting wasmachine, indien mogelijk WM aansluiting op zolder creëren.  

• Wanden berapen en gereed maken voor tegelwerk. 

• Aanbrengen nieuwe cementdekvloer inclusief aardenet. Opstap zo laag mogelijk houden met een maximale 

hoogte van 12cm. Echter bij seniorenwoning is de maximale hoogte 2cm. 

• Aanbrengen nieuw gipsplaten plafond, incl. plinten en schimmelwerend sauzen. 

• Aanbrengen kimband in alle horizontale naden tussen vloer- en wandtegels en in de verticale naden in de 

douchehoek van vloer tot plafond. Kitwerk in alle naden/aansluitingen . Merk Innotec. 

• Aanbrengen nieuwe vloertegels; 

- Vloertegel Mosa 15x15cm (douchehoek) en 30 x 30cm conform tegelkeuze pakket Mosa/Woonkwartier. 

Standaard keuzepakket 1 of keuze huurder. 

- Douchehoek: 90x90cm, tegelwerk afwaterend naar doucheput en uitkomend in hele tegel. Vloertegel Mosa 

15x15cm met toepassen van VT tegels, in de afgesproken vorm. 

- Tegelwerk vloer strokend aanbrengen met douchehoek.  

- Aanbrengen antraciet Holinite dorpel bij de deur. 

• Aanbrengen nieuwe wandtegels; 

- Tegelwerk staand of optioneel liggend,  tot aan plafond uitgevoerd.  Mosa 15x20cm conform tegelkeuze 

pakket Mosa/Woonkwartier. Standaard keuzepakket 1 of keuze huurder. 

• Aanbrengen nieuw sanitair; 

- Wastafel: Sphinx 60cm. Sifon wit kunststof. 

- Planchet: Kunststof of keramisch 60x12cm.   

- Spiegel: 40x60 cm. 

- Doucheput 15x15 RVS.  

• Aanbrengen Grohe thermostaatkraan en douchegarnituur. 

• Aanbrengen Grohe eenhendel wastafelkraan.  

• Sanitair  situeren conform tekening. 

• Kozijnen/deur bij complete renovatie aflakken. 

 

Aanvullende opties: (apart opdracht voor geven) 
• Optie vervangen radiator Stelrad VB. 

• Optie vaste kasten bijtrekken incl. metselwerk en kozijnen. 

• Optie aanbrengen nieuwe  installaties t.b.v. wasmachine aansluiting. 

• Optie aanbrengen nieuwe 2e toilet incl. leidingwerk. 

- Toilet: Staand model Sphinx of Brussel diepspoel standaard hoogte. Incl. bril en deksel en closetrolhouder. 

Op aanvraag 6+ pot toepassen. Indien mogelijk een hangend toilet installeren. 

- Reservoir: Wisa 500 of 790.  

• Optie vervangen 2e toilet 

- Toilet: Staand model Sphinx of Brussel diepspoel standaard hoogte. Incl. bril en deksel en closetrolhouder. 

Op aanvraag 6+ pot toepassen. Indien mogelijk een hangend toilet installeren. 

- Reservoir: Wisa 500 of 790.  

“Badkamer compleet, werkend en schoon voor gebruik opleveren.” 



B; Badkamer  

K: Keuken            

T: Toilet 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1.2 / 4.1

BKT 1.3 / 4.2

B,T 1.4

B,T 1.5 Sloopwerk ruimten

B,T 1.6

B,T 1.7

B,T 2.1

B,T 2.2

B,T 2.3

B,T 2.4

B,T 2.5

B,T 2.6

B,T 2.7

B,T 3.1 Uitvoeren schilderwerk

B,T 3.2 Afmonteren sanitair

B,T 3.3

K 4.3

K 4.4

K 4.5

B,T 3.4

K 4.6

K 4.7

K 5.1

k 5.2

K 5.3

K 5.4

K 5.5

K 5.6

K 5.7

K 6.1

K 6.2

K 6.3

11 B,K,T

Badkamer en toilet Keuken

Oplevering

Schoonmaken ruimte

Plaatsing keuken

Aanbrengen kitwerk

Fraiswerk leidingen

Schoonmaken ruimte

Plaatsingen container

Installatie aanbrengen

Afplakken woning

Leegruimen ruimte

Afschrijven leidingwerk

Uitrapen wanden

Wandtegelwerk aanbrengen

Aanbrengen kitwerk

Schuurwerk plafond

10

8

9

6

7

Dag Visualisatie

Vloertegelwerk aanbrengen

4

5

1

2

3

Aftimmeren plafond

Voorstrijken ruimte

Ruimte Tijdsduur (uren)

Activiteiten

Afkoppelen W+E installatie

Uitrapen wanden

Afmonteren installatie

Wandtegelwerk aanbrengen

Voorstrijken ruimte

Uitvoeren schilderwerk

Aftimmeren plafond

Installatie aanbrengen

Sloopwerk keuken

Demonteren keukenblok

Afschrijven W&E installatie

Fraiswerk leidingen
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Vinyl 

Materiaal 
Product: Vinyl 
Omschrijving: Vinyl vloerbekleding 
 

 
 
Eigenschappen: Vinyl  
Lengte: 22 meter 
Breedte: 2000 - 4000 mm  
Dikte: 2 mm. 
Gewicht: 1.88 Kg/m2 

Waterdicht: Waterbestendig 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 20 jaar 
Opmerkingen: Op vlakke ondergrond, onderhoud is nihil 
  
Montagevolgorde: 
 

Vinylvloeren kunnen rechtstreeks op de ondervloer verlijmd worden, mits deze voldoende vlak 
en schoon is. Het product is direct waterdicht 
 
1. Ondervloer controleren op vlakheid < 2 mm. 
2. Vinyl opmeten, hierbij rekening houden met opstaande rand van 10 cm. 
3. Lijm aanbrengen op ondervloer 
4. Vinyl leggen 
5. Opstaande rand afkitten 
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Materieel 
Hulpmiddelen: - Scherp vlak stanleymes 

- Aandrukrol 
- Meetlint of liniaal 
- Rechte lat 
- Lijmkam 

Arbeid 
Montage snelheid 0.35 manuur/m2  uitgezonderd egaliseren ondervloer 
Kosten 
Kostprijs € 4 m1 per uur  (400 cm breed) 
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Mosa Panel (wand) 

Materiaal 
Productnaam: Mosa Panel  
Omschrijving: Tegelpaneel 
 

 
 
Eigenschappen: Basisplaat, tegellijm, geglazuurde wandtegels 150 x 200 en voegwerk 
Lengte: 1200, 2400 of 2600 mm. 
Breedte: 597 mm. 
Dikte: 17 mm. 
Gewicht: 16.7 kg/m2 

Waterdicht: Ja 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 10 jaar 
Opmerkingen: Kan op bestaand tegelwerk worden aangebracht mits deze ontdaan zijn 

van oneffenheden  
Montagevolgorde: 
 

Wanneer leidingwerk in de muur gefreesd is,  kunnen de tegelpanelen rechtstreeks op het 
bestaande tegelwerk gemonteerd worden. 
Bij opbouw leidingen dient er eerst een regelwerk gemaakt te worden waarop de panelen 
gemonteerd kunnen worden. 
 
1. Symmetrische verdeling maken voor de plaatsing van de panelen. 
2. Uitvulstroken aanbrengen 
3. Zagen panelen 
4. Stof- en kalkvrij maken panelen en achter constructie 
5. Aanbrengen montagekit 
6. Het aanbrengen van de panelen (2 man) 
7. Aanbrengen waterdichting 
8. Inwassen voegen 
9. Schoonmaken panelen 
10. Afkitten hoeken 
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Materieel 
Hulpmiddelen: - Kitspuit met speciale spuitmond 

- Lijmkam volgens specificatie fabrikant 
- Draagsysteem 
- Laser waterpas 
- Voegrubber 
- Spons 
- Water 
- Emmer 
- Mixer 
- Voegmiddel 

Arbeid 
Montage snelheid 1.6  manuur /m2 
Kosten 
Kostprijs € 72,- m2  Excl. BTW 
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Mosa Panel (vloer) 
 

Materiaal 
Product: Mosapanel  
Omschrijving: Vloerpaneel 
 

 
 
Eigenschappen: Basisplaat, tegellijm, geglazuurde wandtegels 150 x 150 en voegwerk 
Lengte: 597 mm. Douchepaneel: 897 mm. 
Breedte: 597 mm. Douchepaneel: 897 mm 
Dikte: 17 of 27 mm. Douchepaneel: 20 mm. 
Gewicht: 22 kg/m2 

Waterdicht: Waterbestendig 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 10 jaar 
Opmerkingen: Kan op bestaand tegelwerk worden aangebracht mits deze ontdaan zijn 

van oneffenheden  
Montagevolgorde: 
 

De panelen verlangen een vlakheid van de vloer, omdat de vloer enkel een gelijkmatige 
verdeling kan verdragen. Mocht de vloer voldoende vlak zijn, dan kunnen de tegelpanelen 
rechtstreeks over de bestaande vloer aangebracht worden. 
 
1. Ondervloer controleren op vlakheid < 2 mm. 
2. Symmetrische verdeling maken voor de plaatsing van de panelen. 
3. Zagen panelen 
4. Stof- en kalkvrij maken panelen en achter constructie 
5. Verdelen tegellijm 
6. Aanbrengen waterdichting 
7. Inwassen voegen 
8. Schoonmaken panelen 
9. Afkitten hoeken 
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Materieel 
Hulpmiddelen: - Kitspuit met speciale spuitmond 

- Lijmkam volgens specificatie fabrikant 
- Draagsysteem 
- Laser waterpas 
- Voegrubber 
- Spons 
- Water 
- Emmer 
- Mixer 
- Voegmiddel 

Arbeid 
Montage snelheid 0.85 manuur/m2   
Kosten 
Kostprijs € 75,- m2   ,   € 300 m2 douchehoek excl. BTW 
 



Handleiding
Mosa Panel



Meet de te renoveren badkamer nauwkeurig in. Breng op de bestaande 
wanden een duidelijke aftekening aan van de verdeling van de panelen. 
Denk hierbij aan het symmetrisch verdelen van het nieuwe voegbeeld.

Handleiding Mosa Panel

Controleer of de bestaande wanden geschikt zijn voor het aanbrengen 
van Mosa Panel. 

Nieuw leidingwerk kan men infrezen, of er kan gekozen worden voor 
opbouw. Ingefreesd leidingwerk hoeft alleen vastgezet te worden en niet 
volledig afgesmeerd. Voor opbouwleidingen dient men voor het plaatsen 
van Mosa Panel eerst een regelwerk aan te brengen op de wand.

De ruimte wordt zo nodig van oneffenheden ontdaan, ontvet en 
gecontroleerd op gebreken. 

1 2



Waar nodig worden de wanden uitgevuld met uitvulstroken die om de 
30 centimeter worden geplaatst, of er kan gekozen worden om met hele 
bouwplaten te werken.

3 4

In een mobiele werkruimte - die zich buiten bij de bouwlocatie bevindt - 
worden de panelen indien nodig op maat gezaagd. Eventuele leiding- en 
afvoergaten worden voorgeboord.

Bij verzagen dient het juiste zaagblad met de juiste instelling gebruikt te 
worden en mag er niet te snel of met te veel duwkracht gezaagd worden. 
Maak de panelen bij voorkeur niet smaller dan de helft van het paneel. 
Volg de instructies vanuit de training goed op.

In verband met mogelijke spanningen die tijdens het zagen in een tegel 
kunnen ontstaan, dient de zaagsnede door de keramische tegel tijdens 
het zagen zo lang mogelijk te zijn. Doet men dit niet, dan vergroot men de 
spanning in het keramisch materiaal tijdens het zagen en daarmee ook de 
kans op het splijten van de tegel.



Handleiding Mosa Panel

Inspecteer het Mosa Panel en zorg dat deze droog, stofvrij, vetvrij, vlak en 
schoon is. Eventuele kalkuitbloei op de achterzijde van Mosa Panel moet 
verwijderd worden, bijvoorbeeld met een droge handborstel.

Zorg ervoor dat de panelen droog zijn opgeslagen en droog blijven tijdens 
de verwerking.

Voor het verplaatsen van Mosa Panel adviseert Mosa om gebruik 
te maken van een draagsysteem waardoor de panelen niet kunnen 
doorbuigen en waardoor het paneel eveneens makkelijker te tillen is.

Houd rekening met de wijze waarop men de panelen tilt. Zorg er te 
allen tijde voor dat de panelen zo verplaatst worden dat het niet kan 
doorbuigen; houd deze daarom altijd verticaal.

65



7

Men is vrij om te kiezen om eerst de wandpanelen te plaatsen en daarna 
de vloerpanelen, of andersom. In deze handleiding wordt van het eerste 
uitgegaan. 

Het verlijmen dient te gebeuren conform de verwerkingsrichtlijnen van 
Bostik Multi Panel-Fix. Inspecteer de wanden en zorg dat deze droog, 
stofvrij, vetvrij, vlak en schoon zijn.

Neem de bijgeleverde witte Bostik kittuit. Start in de hoek met het 
aanbrengen van een kitril Bostik Multi Panel-Fix over de gehele hoogte. 
Dit is nodig om een waterdichte afdichting in de hoek te verkrijgen.

8

Neem de bijgeleverde blauwe spreader van Bostik en breng 3 verticale 
lijmrillen aan over de volledige hoogte van het paneel: 1 in het midden 
en aan iedere zijde op circa 5 centimeter afstand van de rand. Breng 
als laatste ook 1 horizontale lijmril aan op circa 5 centimeter van de 
onderzijde van het paneel. 
 



Druk met behulp van het draagsysteem binnen 10 minuten het te lijmen 
paneel tegen de muur en schuif het geheel de hoek in, zodanig dat de hier 
aangebrachte lijmril de naad dichtwelt. Lijm die uit de naad welt, dient 
men te verwijderen. Gebruik hiervoor zo nodig Bostik Niboclean Pro-
doekjes (geschikt tot maximaal 20 minuten na aanbrengen kit).
 
Controleer bij het aanbrengen van het paneel dat dit in het lood staat. 

9 10

Met behulp van een laser kunnen de panelen waterpas worden gezet en 
in lijn gebracht met de eerder geplaatste panelen. Houd er rekening mee 
dat hiervoor maar enkele momenten tijd is omdat de Bostik Multi Panel-
Fix montagelijm snel verhard en de hechting definitief is.

Handleiding Mosa Panel



Neem opnieuw de bijgeleverde witte Bostik kittuit. De waterdichting 
tussen de panelen onderling wordt gerealiseerd door het leggen van een 
Bostik Multi Panel-Fix in de ‘oksel’ van het reeds geplaatste paneel. 

11 12

Neem opnieuw de bijgeleverde blauwe spreader van Bostik en breng 
3 verticale lijmrillen aan over de volledige hoogte van het paneel: 1 in het 
midden en aan iedere zijde op circa 5 centimeter afstand van de rand. 
Breng als laatste ook 1 horizontale lijmril aan op circa 5 centimeter van de 
onderzijde van het paneel.

Druk binnen 10 minuten het te lijmen paneel tegen de muur en schuif 
het geheel tegen het reeds gemonteerde paneel, zodanig dat de hierop 
aangebrachte lijmril de naad tussen de twee panelen dichtwelt. Lijm die 
uit de naad welt, dient men te verwijderen. Gebruik hiervoor zo nodig 
Bostik Niboclean Pro-doekjes (geschikt tot maximaal 20 minuten na 
aanbrengen kit). Door deze naad nadien nog te af te voegen wordt de kit 
opgesloten en is daarmee beschermd.

Herhaal deze stappen tot alle wandpanelen geplaatst zijn. Voor het beste 
resultaat kan men overwegen een tegellevelingsysteem te gebruiken (niet 
alle systemen zijn geschikt, neem bij vragen contact op met Customer 
Care via 043 368 92 29). 

Let op: Bij het laatste wandpaneel dient er tweemaal een waterdichting 
aangebracht te worden, waarvan één zoals in stap 11 is beschreven en de 
ander in de hoek van de badkamer (herhaal stap 7).



Controleer of de vloer de juiste vlakheid heeft. Indien dit niet het geval is, 
moet de vloer geëgaliseerd worden. Vervolgens kunnen de vloerpanelen 
geplaatst worden. Gebruik hiervoor dezelfde Bostik Multi Panel-Fix als 
voor de wanden en hanteer de verwerkingsrichtlijnen van Bostik Multi 
Panel-Fix. 

Neem de bijgeleverde witte Bostik kittuit. Start in de hoek met het 
aanbrengen van een kitril Bostik Multi Panel-Fix. Dit is nodig om een 
waterdichte afdichting in de hoek te verkrijgen.

13

Inspecteer de te verlijmen oppervlakken (Mosa Panel en vloer) en zorg dat 
deze droog, stofvrij, vetvrij, vlak en schoon zijn. Eventuele kalkuitbloei op 
de achterzijde van Mosa Panel moet verwijderd worden, bijvoorbeeld met 
een droge handborstel.

Breng de lijm aan op de onderzijde van het paneel met de bijgeleverde 
blauwe spreader. Breng op een element minimaal 5 lijmbanen aan, 
gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak.

14

Handleiding Mosa Panel



De waterdichting tussen de panelen geschiedt op dezelfde manier als bij 
de wandpanelen. In iedere ‘oksel’ van een aansluitend vloerpaneel wordt 
een kitril van de Bostik Multi Panel-Fix geplaatst voor de waterdichting.

Plaats binnen 10 minuten het te lijmen paneel en schuif het geheel de 
hoek in, zodanig dat de hier aangebrachte lijmril de naad dichtwelt. Lijm 
die uit de naad welt, dient men te verwijderen. Gebruik hiervoor zo nodig 
Bostik Niboclean Pro-doekjes (geschikt tot maximaal 20 minuten na 
aanbrengen kit).

Controleer bij het aanbrengen van het paneel dat dit waterpas ligt. 

Herhaal deze stappen totdat alle vloerpanelen geplaatst zijn. Voor het 
beste resultaat kan men overwegen een levelingsysteem te gebruiken.

Opmerking: Een douchepaneel zonder put dient te worden aangebracht 
conform de envelopmethode zoals uitgelegd tijdens de praktijktraining.

15 16

Het wandpaneel dat bijvoorbeeld tegen kozijnen en deurposten geplaatst 
wordt, kan eenvoudig worden afgewerkt met een tegelafsluitprofiel.



Na het plaatsen van de wand- en vloerpanelen kan men de naden tussen 
de panelen afvoegen. Na het voegen van de naden dient het tegelwerk 
van de voegsluier ontdaan te worden. 

18

Een standleiding kan eenvoudig omsloten worden met een hoekpaneel.

17

Handleiding Mosa Panel
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Disclaimer
Deze handleiding vervangt alle voorgaande versies. Deze handleiding is bedoeld als additionele informatie over de 
verwerking van Mosa Panel. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst en 
afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Zetfouten voorbehouden. Voor de meest 
actuele versie zie www.mosa.com.

De tegelwerkrenovatie is gereed! Badkameraccessoires en sanitair 
kunnen de volgende dag worden bevestigd. De badkamer is dan 
gebruiksklaar. * 

* Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn dat, voorafgaand aan 
de Mosa Panel-montage, loodgieters- en elektrawerkzaamheden 
moeten plaatsvinden. Installatie van sanitair en kranen wordt na 
montage van Mosa Panel gedaan. Het totale renovatieproject kan 
derhalve in gemiddeld drie dagen worden gerealiseerd.

Bij onduidelijkheden kan contact worden opgenomen met Customer 
Care via 043 368 92 29.

20

Indien gewenst kunnen de naden in de hoeken worden gekit.
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   Bijlagen 

Fibo Trespo 

Materiaal 
Product: Fibo Trespo  
Omschrijving: Tegelpaneel 
 

 
 
Eigenschappen: watervast verlijmd Berken multiplex met  HPL toplaag 
Lengte: 3020 of 2400 mm. 
Breedte: 600 mm. 
Dikte: 10.2 mm. 
Gewicht: 11.5 kg per paneel 

Waterdicht: Ja 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 15 jaar 
Opmerkingen: Dient aangebracht te worden op regelwerk 
  
Montagevolgorde: 
 

Fibo Trespo panelen worden op houten regelwerk aangebracht, tussen de panelen en het 
regelwerk kan het leidingwerk worden aangebracht. Wanneer bewoners zwaardere attributen 
op de panelen willen monteren is het raadzaam om op voorhand extra achterhout aan te 
brengen. 
 
1. Regelwerk aanbrengen verticaal h.o.h. 600 mm, horizontaal 800 mm 
2. Aanbrengen aluminium startprofiel 5-7 mm boven grond 
3. Zagen panelen 
4. Monteren hoekprofiel aan paneel 
5. Monteren panelen 
6. Aanbrengen waterdichting 
7. Verwijderen overtollige kit 
8. Schoonmaken panelen. 

  



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Materieel 
Hulpmiddelen: - Cirkelzaag 

- Decoupeerzaag 
- Handzaag 
- Vijl 
- Gatenboor 
- Kitspuit met speciale spuitmond 
- Kitschraper 
- Draagsysteem 
- Laser waterpas 
- Spons 
- Water 
- Emmer 

 
Arbeid 
Montage snelheid 0.88 manuur/m2  uitgezonderd achterhout 
Kosten 
Kostprijs € 36.65 per m2 (excl. BTW)  
 



    

 
Stap 2 
Begin met het laatste paneel boven de deur aan te passen. 
Controleer of de panelen correct zijn uitgelijnd. De panelen zijn aan 
beide uiteinden zo uitgevoerd dat ze zowel naar links als naar 
rechts worden geplaatst.  
 

 
 
Stap 3 
Het laatste paneel vóór de hoek moet op maat worden gezaagd en 
daarna met het hoekprofiel op zijn plaats worden gebracht. 
Bevestig het profiel op de lat. Vergeet niet om transparante sanitair 
siliconenkit aan te brengen in de hoekprofielen. 

 

 
Stap 4  
Zaag het paneel op maat en pas de breedte aan zodat de spijkers 
het latwerk raken. Controleer of het paneel correct is uitgelijnd. 
Vergeet niet om transparante sanitair siliconenkit aan te brengen in 
het hoekprofiel. 

 
 
Stap 5 
De panelen worden bevestigd met schroeven, nagels of nieten met 
een tussenafstand van maximaal 20 cm. Gebruik 35 mm 
gipsplaatspijkers. De onderste spijker mag hoogstens 35 mm van 
de onderrand zitten. Vergeet niet om in de voegen neutraal sanitair 
siliconenkit aan te brengen.  

 

Verwerkingsvoorschriften 
 
Vóórdat u Fibo Trespo gaat plaatsen:  

❶    De panelen moeten tijdens het transport worden beschermd  
tegen vocht en in de standaard verpakking, op een vlakke 
ondergrond, worden opgeslagen.  

❷  De panelen dienen drie dagen voorafgaand aan de montage in 
de betreffende ruimte worden opgeslagen.  

❸  De gebruiker dient het product te controleren vóórdat het wordt 
gemonteerd. Wanneer panelen met gebreken worden 
gemonteerd, dan blijft de aansprakelijkheid van de leverancier 
beperkt tot maximaal de waarde van het paneel.  

❹  De bouw moet onder de kap zijn en alle betonwerkzaamheden 
moeten zijn voltooid vóórdat de panelen mogen worden 
gemonteerd. 

❺ Lees de verwerkingsvoorschriften zorgvuldig door en zorg dat 
de wand vlak is voordat u begint met monteren. 

 
Verdere voorschriften 
 
Cirkelzaag/decoupeerzaag: Zaag op een stevige tafel of 
werkbank. De zijde met de decoratie moet omlaag gericht zijn. 
Gebruik een zaagblad met fijne tanden. 
 
Handzaag: Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede 
alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De zijde met 
de decoratie moet boven liggen. 
 
Vijlen: Werk met de vijl in een kleine hoek van de gelamineerde 
rand vandaan. De decoratieve zijde moet boven liggen.  
  
Openingen voor leidingen etc. : De opening moet een speling 
hebben van min. 2 mm. Dicht af met transparante sanitaire 
siliconenkit, ook als de leiding wordt gemonteerd met een kraag.  
 
Aanpassen van panelen : Boor eerst een gat met een zo groot 
mogelijke boor voordat u begint te zagen.  
 
Kitten: Gebruik een neutraal sanitair siliconenkit, zoals de Silirub 
2/s (Soudal) of gelijkwaardig. Voor specifiek advies m.b.t. de te 
gebruiken kit raadpleeg uw kitleverancier. 
 
U kunt nu beginnen met het plaatsen van de panelen! 
 
 
Stap 1 
De ondergrond moet vlak zijn en een stevige basis vormen voor de 
spijkers, schroeven of nieten. Afstand tussen de latten: 

• Verticaal: 600 mm 
• Horizontaal: 800 mm  

Vergeet niet om plastic dampwerende folie aan te brengen op 
buitenmuren. 

 

 

d.d. oktober 2009 – Let op: om in aanmerking te komen voor garantie dient u de meest recente verwerkingsvoorschriften te hanteren 



                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Stap 6 
Gebruik voor wanden hoger dan 240 cm het afdekprofiel.  
Gebruik voor wanden lager dan 10 m het H-profiel i.v.m. dilatatie.  
Vergeet niet om transparante sanitair siliconenkit aan te brengen in 
de profielen.  

 
 
 Stap 7 Vloerbehandeling 
 
a. Normaal 
De hoogte van de panelen moet altijd aan de plafondzijde 
(bovenzijde) worden aangepast. Het vloerbedekkingmateriaal moet 
circa 100mm achter de panelen naar boven doorlopen. In natte 
ruimten (bijv. badkamers) dient men een profiel en transparante, 
sanitaire siliconenkit aan te brengen. Dit moet ook worden 
aangebracht tussen het profiel en de vloerbekleding. De speling 
tussen het plaatprofiel op de L-basis en de vloer moet 60-80 mm 
zijn. 

 
b.  
De hoogte van de panelen moet altijd aan de plafondzijde 
(bovenzijde) worden aangepast. Gebruik altijd het bodemprofiel. 
Ook hier weer sanitaire siliconenkit aanbrengen, zowel voor, achter 
als onder het bodemprofiel. Tussen het bodemprofiel en de vloer 
min. 5-7 mm ruimte aanhouden en deze ruimte voldoende 
afdichten met de sanitaire siliconenkit. 

 
c.  Op tegels  
De hoogte van de panelen moet altijd aan de plafonzijde 
(bovenzijde) worden aangepast. De voegopening voor dilatatie en 
de sanitaire siliconenkit mag hoogstens 4-5 mm breed zijn.  
 

 

 
Stap 8 Installatie rondom het bad & douche 
 
a. Bovenop een badkuip of douchebak     
Gebruik altijd het bodemprofiel.  
Transparante, sanitaire siliconenkit aanbrengen zowel voor, achter 
als onder het profiel volgens de illustratie. Tussen het profiel en de 
bovenkant van badkuip of douchebak minimaal 5-7 mm ruimte 
aanhouden. 
 
 
b. Achter een badkuip of douchebak 
Gebruik altijd het bodemprofiel. Transparante, sanitaire siliconenkit 
aanbrengen zowel voor, achter als onder het profiel volgens de 
illustratie. Tussen het profiel en de bovenkant van badkuip of 
douchebak minimaal 5-7 mm ruimte aanhouden.  Vul de ruimte 
tussen badkuip of douchebak en het paneel op met transparante, 
sanitaire siliconenkit, zie hiervoor de illustratie. 
 

 
 

  
Stap 9  
 
a. De laatste wand (wand met deur) 
Het paneel boven de deur dient te worden aangepast volgens 
onderstaande illustratie.  
 
b. Aanpassen van het laatste paneel boven de deur 
Volle breedte of afgepast. Bevestiging (verborgen) onder het 
plafond en de deurlijst. X = af te zagen. 
 
 

 
 
 
Meer informatie? 
Raadpleeg dan de website www.fibo-trespo.nl of neem contact op 
met importeur RET Bouwproducten (T 030 245 55 55).  
 
 
 

Verwerkingsvoorschriften 

d.d. oktober 2009 – Let op: om in aanmerking te komen voor garantie dient u de meest recente verwerkingsvoorschriften te hanteren 
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HDM 

Materiaal 
Product: HDM / MDF 
Omschrijving: Wandpaneel 
 

 
 
Eigenschappen: Vochtwerende MDF  
Lengte: 1190 of 2600 mm. 
Breedte: 168 of 254 mm. 
Dikte: 10 mm. 
Gewicht: Onbekend aanname  6 kg per paneel 

Waterdicht: Ja 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 10 jaar 
Opmerkingen: Dient aangebracht te worden op regelwerk 
  
Montagevolgorde: 
 

HDM panelen worden op houten regelwerk aangebracht, tussen de panelen en het regelwerk 
kan het leidingwerk worden aangebracht. De panelen worden niet gelijmd of gekit, maar door 
middel van speciale clips aan de achterconstructie geniet of geschroefd. De panelen bestaan 
uit een tand en groef verbinding,  om de tanden zijn rubberen profielen aangebracht die voor 
een waterdichting zorgt. 
 
1. Regelwerk aanbrengen h.o.h. 300 mm. 
2. Zagen panelen 
3. Monteren panelen 
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Materieel 
Hulpmiddelen: - Nietmachine 

- Cirkelzaag 
- Decoupeerzaag 
- Handzaag 
- Vijl 
- Gatenboor 
- Laser waterpas 

Arbeid 
Montage snelheid 0.30 manuur/m2  uitgezonderd achterhout 
Kosten 
Kostprijs € 13.30 per m2 (excl. BTW)  

 

  



Wand- en plafondpanelen
Lambris décoratifs

Wall and ceiling panels

900.059 - 9.17



Allure witgrijs / zilvergrijs
Allure gris blanc / gris argenté
Allure grey white / grey silver

Wand- en plafondpanelen  •  lambris decoratifs  •  Wall and ceiling panels



Volledig afgewerkte platen: geen 
schilder- of stucwerk meer nodig! 

met Hdm panelen plaatst u heel eenvoudig 
een perfect afgewerkte nieuwe wand of 
plafond. Ze zijn ommanteld met duurzame en 
afwasbare decorfolie en zijn dus gemakkelijk 
in het onderhoud. 

door de ruime keuze in eigentijdse decors kunt 
u de stijl kiezen die bij u past. met bijpassend 
lijstwerk voor de juiste afwerking. 

Hdm wand- en plafondpanelen zijn op basis 
van mdf en kunnen overal in huis geplaatst 
worden, ook in goed geventileerde badkamers 
en keukens. de panelen zijn geschikt voor led 
inbouwverlichting.

Revêtements totalement finis: aucun 
de travail supplémentaire n’est 
nécessaire!

les lambris Hdm vous permettent de transformer 
facilement vos murs et plafonds. le résultat est 
impeccable! ces lambris sont revêtus d’un vinyl 
très résistant et facile à entretenir. 

le grand choix de décors actuels vous permet 
de créer votre propre style et les moulures 
assorties vous garantissent une finition 
irréprochable. 

les lambris sont sur support mdf et peuvent être 
utilisés dans toute la maison, aussi bien dans la 
salle de bain que dans la cuisine (bien ventilée).
convient pour des spots encastrés led.

Fully finished panels: no painting or 
plastering necessary. 

With Hdm wall and ceiling panels it is easy to 
install a perfectly finished wall or ceiling. the 
panels have a durable and washable surface 
and are thus easy to maintain. 

from a wide choice of decors you can 
choose the style that suits you. With matching 
mouldings and skirting, a perfect finish is 
guaranteed.

on a core of mdf they can be applied in 
any room around the home, including well 
ventilated bathrooms and kitchens. Hdm 
panels are suitable for led recessed lighting.

WAND- EN 
PLAFONDPANELEN 

LAmbRis DEcORAtiFs WALL AND cEiLiNG PANELs

superwit mat  
super blanc mat
superwhite mat

Avanti 3D

bijpassend lijstwerk beschikbaar
les moulures assorties disponibles
matching mouldings availableWand- en plafondpanelen  •  lambris decoratifs  •  Wall and ceiling panels



Hoogglans wit 
blanc brillant  
Highgloss white

     Wand- en plafondpanelen  •  lambris decoratifs  •  Wall and ceiling panels



AVANti 

Ruime keuze in prachtige 
decors

avanti panelen sluiten perfect aan alle 
zijden dankzij de vierzijdige tand- en 
groefverbinding. Ze zijn daardoor eenvoudig 
door te plaatsen zodat zowel kleine als 
grotere oppervlakken eenvoudig overbrugd 
kunnen worden.

Avanti Exclusive 
deze panelen zijn uitgevoerd met een mini 
V-groef in luxe decors voor een stijlvolle 
uitstraling. 

snelle montage
avanti panelen zijn uitgevoerd met het fit-
fix® snelle montage systeem. dankzij de 
gepatenteerde sluitstrip wordt het paneel op 
zijn plaats gehouden tijdens de montage, 
zodat 1 persoon het plafond kan plaatsen 
zonder hulpmiddelen. de sluitstrip dicht ook 
de voeg in de lengte af en houdt daarmee 
vocht tegen.

LED profielen
Voor de integratie van flexibele led-strips in 
uw wand of plafond zijn speciale profielen 
beschikbaar. Ze kunnen gebruikt worden in 
combinatie met de avanti panelen.

AVANti

Un grand choix de décors 
magnifique

les lambris avanti s’emboitent parfaitement 
de tous les côtés grâce aux quatre côtés 
chanfreinés. ils se posent facilement permettant 
de couvrir de petites et grandes surfaces. 

Avanti Exclusive 
les lambris avanti exclusive sont fabriquées  
avec une petite jonction entre les lames, dans 
des décors luxueux pour un effet exclusif. 

montage rapide
les panneaux avanti sont fabriqués avec le 
système de montage rapide fit-fix®. grâce à 
une languette plastifiée brevetée, insérée dans 
la rainure, les lambris peuvent être emboîtés 
par une seule personne. la languette plastifiée 
dans la rainure crée ainsi une étanchéité 
parfaite contre l’humidité.

Profils LED 
pour integrer l’éclairage led dans votre murs 
et plafonds des profils pour éclairage led sont 
disponibles. ils peuvent être utilisés avec les 
lambris avanti. 

AVANti

the perfect choice for every 
interior

avanti panels fit perfectly together due to the 
tongue and groove joint on all 4 sides of the 
panels. they are easy to install and extend, 
providing easy installation of smaller as well 
as larger surfaces. 

Avanti Exclusive 
avanti exclusive panels have mini V grooves on 
all 4 sides and are available in luxurious decors 
giving your wall or ceiling a luxurious look.

Quick installation
the avanti panels are fitted with the fit-fix® 
sealing strip. it guarantees a quick installation 
as it keeps the panel in place during 
installation. the fit-fix® sealing strip also 
closes the joint from any humidity. 

LED profiles
special profiles are available for the integration 
of flexible led strips into your wall or ceiling. 
they can be used in combination with the 
avanti wall and ceiling panels.

geschikt voor led inbouwspots
convient pour des spots encastrés led
suitable for led recessed lighting

led profielen
profils led
led profiles

cle 3mmcle 3mm

AVANti exclusiVeAVANti

     Wand- en plafondpanelen  •  lambris decoratifs  •  Wall and ceiling panels



AVANti AQUA

speciaal voor uw plafond in de 
badkamer

avanti aqua plafondpanelen zijn speciaal ontwikkeld voor 
de badkamer. Ze zijn op basis van vochtwerend groen mdf. 
Het paneel is ook aan de achterzijde voorzien van een folie. 
avanti aqua is daarom goed bestand tegen vocht.  
de verbinding tussen de panelen is een mini V-groef voor een 
exclusieve uitstraling. avanti aqua is uitgevoerd met het fit-fix® 
snelle montage systeem.

spécialement pour votre plafond dans 
la salle de bain

les lames avanti aqua sont spécialement développées pour 
la salle de bain. les lames sont sur support de mdf hydrofuge 
(vert). de plus l’arrière de la lame est munie d’une feuille. 
avanti aqua est très résistant à l’humidité.  
la jonction entre les lames est une petite jonction en V discrète 
pour un aspect exclusif. avanti aqua est fabriqué avec le 
système de montage rapide fit-fix®.

Designed for bathroom ceilings

avanti aqua panels are especially developed for the ceiling of 
the bathroom. the panels have a core of waterproof (green) 
mdf and are finished with a foil on the front side as well as 
the back, making them ideal for humid conditions. 
the joint between the panels is a mini V groove for a luxurious 
look. the panels are fitted with the fit-fix® sealing strip for 
easy one-man installation.

avanti 3d

Avanti 3D

Avanti Aqua

avanti aqua

Allure zilvergrijs
Allure gris argenté
Allure silver grey

AVANti  AQUA

cle 2mm

Vo

chtwerend

H

ydrofuge

Vo

chtwerend

H

ydrofuge



cle 3mm

Fit-Fix®

AVANti 3D

Plaats een decoratieve wand met 
Avanti 3D

de avanti 3d wandpanelen zijn uitgevoerd in twee diktes voor 
een speciaal diepte effect. Zo kunt u gemakkelijk uw eigen 
wand ontwerpen. Het witte decor is direct te gebruiken maar 
kan, indien gewenst, ook geverfd worden.
de panelen sluiten vrijwel naadloos aan. Ze worden bevestigd 
met clips op een raamwerk van latten.

Placez un mur décoratif grâce aux 
lambris Avanti 3D

les lambris avanti 3d ont deux épaisseurs différentes ce qui 
vous permet de réaliser un effet en relief exceptionnel. Vous 
pouvez ainsi laisser libre cours à votre créativité. le décor blanc 
peut être utilisé comme tel mais vous pouvez aussi repeindre les 
lambris dans la teinte désirée.
la jonction entre les lambris est pratiquement invisible et ils se 
posent tout simplement à l´aide de clips sur un lattis en bois.

Design a special wall with Avanti 3D

With avanti 3d panels creating a unique element in your room 
is easy. these wall panels are produced in two thicknesses and 
mixing the panels randomly results in a special 3d effect. the 
white decor is paintable.
the panels have a seamless joint and are installed with clips on 
a supporting framework.

AVANti  3D licht beton
béton clair

concrete light



dsire panel

DsiRE PANELs

supersnel een nieuw plafond  
of wand

dsire panelen laten zich supersnel monteren met nagels 
of nieten dankzij de speciale vierzijdige tand- en 
groefverbinding. de panelen hebben een handzaam formaat 
en zijn gemakkelijk te verwerken. de panelen kunnen ook 
eenvoudig en mooi doorgelegd worden.

transformez facilement vos murs et 
plafonds

dsire sont montés en un tour de main à l’aide des clous ou 
des agrafes. ceci est possible grâce à la jonction chanfreinée 
spéciale sur les 4 côtés. les lames peuvent être facilement 
placées bout à bout en cas de plus grandes surfaces. 

A new look with a minimum of effort

dsire panels are installed rapidly with nails or staples onto 
a supporting framework. this is possible due to the special 
four-sided tongue and groove joint. the tongue and groove 
joint at the head end makes covering larger surfaces easy 
with a striking result.

DsiRE  PANELs
Dsire Panel

beton licht
béton clair 
light concrete



rapid fix

RAPiD FiX

supersnel en perfect afgewerkt!

rapid fix panelen zijn volledig afgewerkte, brede platen (62cm) 
waarmee u snel en eenvoudig grote oppervlakken bekleedt. de platen 
worden eenvoudig en onzichtbaar bevestigd met schroeven of nieten*. 
door de microgroef ontstaat er slechts een kleine naad rondom zodat het 
resultaat een vrijwel glad vlak is.
rapid fix panelen zijn op basis van mdf en daarom geschikt voor vele 
ruimtes in huis.
* in vochtige ruimtes (denk ook aan nieuwbouw) te monteren met behulp van speciale pcs3 
extra clips.

Un plafond ou mur parfait en un tour de main

les lambris rapid fix (largeur 62cm) sont des produits finis avec lesquels 
vous pouvez recouvrir facilement recouvrir de grandes surfaces. les lames 
sont fixées simplement à l’aide de vis ou d’ agrafes*. grâce à la jonction 
micro il y a seulement une petite jointure arrondie, ce qui lui confère 
confère un aspect très esthétique.
les lambris rapid fix sont sur support de mdf et sont conviennent pour 
toutes les pièces de la maison. 
*rapid fix: dans des espaces plus humides (p.ex. salles de bain ou nouvelles constructions) les 
lames doivent être fixées à l’aide de pcs 3mm extra clips.

A fast and perfect finish of your ceiling or wall!

rapid fix wall and ceiling panels are fully finished and thus ideal for 
decorating your wall or ceiling. the panels are fixed invisibly with screws 
or nails*. With a micro groove between the panels there is just a narrow 
joint visible resulting in an almost smooth surface.
rapid fix panels have a mdf core and are suitable for many rooms in 
the home.
*rapid fix: in rooms with high humidity (for example bathrooms and newly built homes), the 
panels should be fixed with pcs 3mm extra clips to allow extra expansion of the panels.

RAPiD F iX stucco wit
stucco blanc

Plaster structure



PAN O’QUick



PAN O’QUick 

supersnel een nieuw plafond of wand

pan o’quick panelen laten zich supersnel monteren met nagels of nieten dankzij de speciale vierzijdige 
tand- en groefverbinding. de panelen zijn gemakkelijk te verwerken en kunnen ook eenvoudig en mooi 
doorgelegd worden. 
pan o’quick xl* zijn brede platen (51cm) die bij uitstek geschikt zijn voor grotere wanden en plafonds.
de panelen zijn op basis van mdf en daarom geschikt voor vele ruimtes in huis.

* pan o ‘quick xl panelen in vochtige ruimtes (denk ook aan nieuwbouw) monteren met de speciale pcs3 extra clips.

transformez facilement vos murs et plafonds

les lambris pan o’quick sont montés en un tour de main à l’aide des clous ou des agrafes. ceci est 
possible grâce à la jonction chanfreinée spéciale sur les 4 côtés. les lames peuvent être facilement 
placées bout à bout en cas de plus grandes surfaces. 
les lambris pan o’quick xl* sont des lambris larges (51cm) qui sont particulièrement adaptés pour les 
murs et plafonds de grandes dimensions. 
les lambris sont sur support de mdf et conviennent pour toutes les pièces de la maison.

*pan o’quick xl: dans des espaces plus humides (p.ex. salles de bain ou nouvelles constructions) les lames doivent être fixées à l’aide de 
pcs 3mm extra clips.

An easy and quick way to a new ceiling or wall

pan oquick panels are installed rapidly with nails or staples onto a supporting framework due to the 
special four-sided tongue and groove joint. With a tongue and groove joint at the head end covering 
larger surfaces is easy with a striking result. 
the extra wide pan o’quick xl panels (51cm) are extremely suitable for larger walls and ceilings.
the panels have a mdf core and are suitable for many rooms in the home.

* pan o’quick xl : in rooms with high humidity (for example bathrooms and newly built homes), the panels should be fixed with pcs 3mm 
extra clips to allow extra expansion of the panels.

PAN O’QUick XL
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basis/support/core afm./dimensions code per pak/par paquet/per pack 

10 mm mdf 119 x 16,8 cm 1 6x = 1,20 m2    * 1,17 m2

10 mm mdf 260 x 25,4 cm 2 5x = 3,30 m2      * 3,25 m2

   

basis/support /core afm./dimensions code per pak/par paquet/per pack

10 mm mdf 130 x 25,0 cm 1 6x = 1,95 m2 * 1,92 m2

10 mm mdf 260 x 25,0 cm 2 5x = 3,25 m2 * 3,19 m2

 

gelakt wit*
blanc laqué* 
lacquered white*

superwit mat
super blanc mat
superwhite mat

aspen Kristal wit 
blanc cristal
cristal white

Hoogglans wit 
blanc brillant  
Highgloss white

marbella structuur wit 
blanc structuré
structured white

berken wit
bouleau blanc 
White birch

pleisterstructuur**
stucco**
plaster structure**

polair wit 
blanc polaire
polar white

maritiem grijs 
cérusé gris
maritime grey

antiek wit 
blanc antique
antique white

Wit eiken
chêne blanc
White oak

grijs eiken
chêne gris
grey oak

atlantic teak toledo Allure witgrijs
Allure gris blanc 
Allure grey white

Allure zilvergrijs
Allure gris argenté
Allure silver grey

embossed wit
relief blanc
embossed white

embossed zilver
relief argenté
embossed silver

superwit mat
super blanc mat
superwhite mat

superwit glans  
super blanc brillant
superwhite gloss

Allure witgrijs
Allure gris blanc 
Allure grey white

Allure zilvergrijs
Allure gris argenté
Allure silver grey

allure donkergrijs
allure gris foncé
Allure grey

allure taupe colonial witgrijs
colonial blanc
colonial white grey

colonial zilvergrijs
colonial gris argenté
colonial silver grey

colonial donkergrijs
colonial gris foncé
colonial grey

AVANti AVANti EXcLUsiVE

1 21 21 21 2 1 2 1 2

* elesgo® laminaat oppervlak / surface stratifié elesgo® / elesgo® laminate surface 

** Vinyl oppervlak / surface vinyl  / Vinyl surface

* Werkende maat/surface utile/actual measurement
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VOchtWEREND / hyDROFUGE / WAtERREsistANt

basis/support /core afm./dimensions per pak/par paquet/per pack

10 mm mdf 119 x 19,9 cm 6x = 1,42 m2 * 1,39 m2

 

basis/support /core afm./dimensions per pak/par paquet/per pack

6 mm/10 mm mdf 119 x 19,7 cm   3x   6 mm   
  3x  10 mm   

= 1,41 m2

 

 

basis/support /core afm./dimensions code per pak/par paquet/per pack

10 mm mdf 130 x 25,0 cm 1 6x = 1,95 m2 * 1,92 m2

10 mm mdf 260 x 25,0 cm 2 5x = 3,25 m2 * 3,19 m2

 

Wit eiken
chêne blanc
White oak

grijs eiken
chêne gris
grey oak

puur eiken
chêne pure
pure oak

gerookt eiken
chêne fumé
smoked oak

aspen miami grijs
gris
grey

embossed grijs
relief gris
embossed grey

licht beton
béton clair
concrete light

scandia Allure zilvergrijs
Allure gris argenté
Allure silver grey

colonial witgrijs
colonial blanc
colonial white grey

Helder wit
blanc clair
bright white

uni wit hoogglans
uni blanc brillant
plain white gloss 

marbella White wash superwit glans  
super blanc brillant
superwhite gloss

superwit mat
super blanc mat
superwhite mat

Hoogglans wit 
blanc brillant  
Highgloss white

aspen overschilderbaar
repeignable
paintable

licht beton
béton clair
concrete light

AVANti EXcLUsiVE AVANti AQUA AVANti 3D

Vo

chtwerend

H

ydrofuge

1 2

1

1 2

* Werkende maat
 surface utile
 actual measurement

* Werkende maat / surface utile / actual measurement



PAN O’QUick

2

basis/support/core afmeting/dimensions per pak/par paquet/per pack

8 mm mdf 130 x 20,3 cm 7x = 1,85 m2 * 1,71 m2

  

licht beton
béton clair
concrete light

colonial witgrijs
colonial gris blanc 
colonial white grey

colonial zilvergrijs 
colonial gris argenté
colonial silver grey

bohemien eiken
chêne bohême
bohemian oak

White wash

uni wit
uni blanc
Plain white

Kristal wit
blanc cristal
cristal white 

Helder wit
blanc clair
bright white 

candela wit
candela blanc
candela white

pergamon

DsiRE PANEL

basis/support/core afm./dimensions code per pak/par paquet/per pack

6 mm mdf 119,2 x 19,8 cm 1 9x = 2,13 m2 * 1,96 m2

10 mm mdf 130 x 20,0 cm 2 6x = 1,56 m2 * 1,44 m2

  

uni wit
uni blanc
Plain white

Hoogglans wit
blanc brillant
Highgloss white 

Kristal wit
blanc cristal
cristal white

structuur wit
blanc structuré
structured white

pergamon maritiem grijs
cérusé gris
maritime grey

granada atlantic teak

marbella colonial wit grijs
colonial gris blanc 
colonial white grey

colonial zilvergrijs 
colonial gris argenté
colonial silver grey

colonial donkergrijs 
colonial gris foncé
colonial grey

1 2 1 22

2 2 2
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* Werkende maat / surface utile / actual measurement

* Werkende maat/surface utile/actual measurement



basis/support/core afm./dim. code per pak/par paquet/per pack

10 mm mdf 129 x 62 cm 1 2x = 1,60 m2 * 1,52 m2

10 mm mdf 260 x 62 cm* 2 1x = 1,61 m2 * 1,57 m2

 

basis/support/core afm./dim. code per pak/par paquet/per pack

8 mm mdf 130 x 51 cm 1 6x = 3,98 m2 * 3,86 m2

8 mm mdf 260 x 51 cm 2 3x = 3,98 m2 * 3,86 m2

 

Wit 9010
blanc 9010
White 9010 

stucco wit gestructureerd vinyloppervlak
stucco blanc surface vinyl structuré
White plaster vinyl structured surface

superwit mat  
super blanc mat
superwhite mat

Kristal wit 
blanc cristal
cristal white

structuur wit 
blanc structuré
structured white

aspen grijs
gris
grey 

licht beton
béton clair
concrete light

RAPiD FiXPAN O’QUick XL

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 1 2

tegels voor het plafond: 129 x 62 cm
panelen voor de wand: 260 x 62 cm* 
*aan de kopse kant een liplas-verbinding 

dalles pour le plafond: 129 x 62 cm
panneaux pour le mur: 260 x 62cm*
*emboitement à épaulement aux extrémités

ceiling tiles: 129 x 62 cm
Wall panels: 260 x 62cm*
*no tongue and groove joint at the head ends

panelen voor het plafond: 130 x 51 cm
panelen voor de wand: 260 x 51 cm

panneaux pour le plafond: 130 x 51 cm 
panneaux pour le mur: 260 x 51 cm

ceiling panels: 130 x 51 cm  
Wall panels: 260 x 51 cm

non-disponible en france non-disponible en france

Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. fouten en technische veranderingen voor behouden.

les teintes réell es peuvent différer des teintes imprimées. sous réserve d’erreurs ou de changements 
techniques.

colours are a guide only and may be slightly different to what appears in printed brochure. brochure 
information is subject to errors and/or technical changes.

* Werkende maat/surface utile/act.measurement* Werkende maat/surface utile/act.measurement
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Lijstwerk 
Voor een perfecte afwerking van uw wand of 
plafond is bijpassend lijstwerk beschikbaar.

moulures 
les moulures assorties vous garantissent une 
finition irréprochable de votre plafond ou mur.

skirting 
for a perfect finish matching mouldings and 
skirting are available.

integreer LED verlichting in 
uw plafond of wand!

Voor het plaatsen van een flexible 
flexibele, zelfklevende led-strips 
tussen of rondom avanti panelen 
zijn decoratieve profielen beschik-
baar. Ze zijn ook te gebruiken als 
kabelgoot. 

intégrez un éclairage LED 
dans vos murs et plafonds!

des profils décoratifs (aussi utilisables 
comme chemin de câbles) sont 
disponibles pour le montage d’une 
bande à led flexible et auto-adhésive 
entre ou autour des lambris.  

integrate LED lighting in your 
ceiling or wall!

to place a flexible, self-adhesive 
led-strip between or around the 
avanti panels a  special profile is 
available. it can also be used as a 
cable duct.

LED’s mAkE it bRiGhtER

allure donkergrijs met led profielen
allure gris foncé avec profil led
Allure grey with led profils
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PVC 

Materiaal 
Product: PVC laminaat 
Omschrijving: Waterbestendig laminaat 
 

 
 
Eigenschappen: PVC laminaat over smeervloer  
Lengte: ca. 1200 mm. (afhankelijk van merk) 
Breedte: ca 170 mm 
Dikte: 2 mm. 
Gewicht: 5.57 kg per paneel 

Waterdicht: Waterbestendig 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 20 jaar 
Opmerkingen: Kan op bestaand tegelwerk, voorkeur voor regelwerk 
  
Montagevolgorde: 
 

Vanwege de geringe dikte worden er hoge eisen gesteld aan de ondergrond. Deze moet 
volledig vlak, blijvend droog, stabiel, scheurvrij, vet- en stofvrij zijn en voldoende hardheid 
hebben. In veel gevallen betekent dit dat de huidige vloer geëgaliseerd dient te worden. 
 
1. Ondervloer controleren op vlakheid < 3 mm. 
2. Stroken opmeten ca. 7 mm. van de wand vrij houden 
3. Stroken plaatsen, eerst kopse zijde in elkaar vervolgens lange zijde 
4. Plaatsen plinten/profielen 
5. Randen afkitten 
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Materieel 
Hulpmiddelen: - Scherp vlak stanleymes 

- Handlas apparaat 
- Hamer 
- Potlood 
- Meetlint of liniaal 
- Winkelhaak of zwaaihaak 
- Afstand houders 
- Aanslagblok 

Arbeid 
Montage snelheid 0.35 manuur/m2  uitgezonderd egaliseren ondervloer 
Kosten 
Kostprijs € 33,- per m2 (excl. BTW)  



Leg- en onderhoudsinstructies PVC vloeren

ALGEMEEN
Het leggen en alle andere werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens VOB deel
C - DIN 18365, resp. volgens de betreffende nationale en Europese normen voor werkzaamheden
voor het leggen van vloeren.

Bureaustoelen moeten uitgerust zijn met zachte wielen (type W) conform DIN 68131. Wij adviseren
om onder stoelen en bureaustoelen polycarbonaat vloermatten te gebruiken. Bij de ingang dient een
deurmat of een schoonloopmat gebruikt te worden. Verschillen in kleur en structuur zijn inherent aan
het materiaal en daarom geen grond voor reclamatie. Gebruik daarom altijd meerdere elementen uit
verschillende verpakkingen! De garantie geldt alleen voor productie- en materiaalfouten. Ondeskundig
gebruik en legfouten kunnen leiden tot uitsluiting van aansprakelijkheid. Meld aanspraken op garantie
direct aan ons, uiterlijk 8 dagen nadat het gebrek zich voorgedaan heeft, met vermelding van
vakhandel, aankoopbewijs en aankoopdatum. De vloerlegger heeft de plicht om het materiaal voor het
inbouwen te controleren op beschadigingen, kleurafwijkingen en afmetingen. Eventuele reclamaties
op deze punten worden niet geaccepteerd als het materiaal al ingebouwd of verder verwerkt is.

Daarnaast dient bij zwevend leggen de klik PVC vloer op een ondervloer gelegd te worden die
geluidsisolerend is en bestand tegen druk, tenzij nadrukkelijk anders geadviseerd door de leverancier
van de betreffende klik PVC vloer. Er mag geen verende ondervloer worden gebruikt. Dit omdat de
vloer in combinatie met een verende ondervloer op plekken waar u (zware) meubels plaatst gaat
inzakken. In bepaalde omstandigheden is daarnaast een vochtwering nodig. Wij adviseren het
gebruik van de geluidsisolerende LAB21 allround ondervloer, die een combinatie biedt van
geluidsisolatie en vochtwering.

Het leggen van vloeren dient de laatste activiteit te zijn die in een bouwproject uitgevoerd wordt, om
bijvoorbeeld mechanische beschadigingen van het oppervlak te vermijden. Voorzichtig met het
afplakken met plakband, omdat daarmee het lakoppervlak van de vloer beschadigd kan worden.

Bij direct zonlicht kunnen lichte verbleking en kleurveranderingen optreden. De minimale temperatuur
van de ruimte, waarin de vloer gelegd moet worden, is 18°C en mag niet hoger zijn dan 35°C.
Geschikte ondergronden voor PVC vloeren zijn cementdekvloer, anhydrietvloer, gietasfalt, V 100 (E1)
spaanplaten en vergelijkbare vloeren.

Om te acclimatiseren dienen PVC vloeren minstens 24 uur in gesloten foliepakket of kartonnen
verpakking in de verwarmde (18°-20°C, 50-65% luchtvochtigheid) ruimte waarin gelegd moet worden,
vlak neergelegd te worden. De pakketten mogen pas vlak voor het leggen geopend worden.

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERVLOER
Het belangrijkste punt is de voorbereiding van de ondervloer, evenals de verwerking van het
materiaal. De producenten van lijmstoffen, plamuur- en egalisatieproducten leveren gedetailleerde
informatie over de verwerkingsrichtlijnen, die altijd opgevolgd moeten worden.

De ondervloer dient voor het leggen gecontroleerd te worden conform VOB deel C DIN 18356
“parketwerkzaamheden“.

De ondergrond moet egaal, scheurvrij, droog, schoon en stevig zijn, in overeenstemming met de eisen
van DIN 18202 „Toleranties in de hoogbouw“. Hoogte- en hoekverschillen bij een tegelvloer kan het
product niet vereffenen.



Bij vloerverwarming dienen de eisen van het informatieblad van het Zentralverband Parkett und
Fußbodentechnik (Duitse organisatie voor parket- en vloertechniek) nageleefd te worden. DIN EN
1264-4 dient in acht genomen te worden. De oppervlaktetemperatuur van de vloer mag niet hoger zijn
dan 27 °C. De controle en voorbereiding van de ondergrond is de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer resp. de vloerenlegger. Er moeten plaatjes voor temperatuurcontrole of dergelijke per
verwarmingskring ingebouwd en gedocumenteerd worden.

Let op: Afdekking van de vloer met tapijten kan leiden tot een verhoging van de totale
warmteweerstand en zo tot warmtestuwing tussen vloer en tapijt. Goed absorberende ondergronden
en egale oppervlakken zijn voorwaarden voor het goed kunnen leggen van vloeren. Voor het leggen
van PVC vloeren wordt een plamuurlaag van 2 mm voorgeschreven. We adviseren om de
plamuurlaag voor het leggen te slijpen. Bescherm uw vloer tegen sterke warmte (bijv. direct zonlicht bij
ramen op vloerniveau of ramen in schuine wanden, kachels of haarden). Langdurige, constante
temperaturen van meer dan 42° C kunnen leiden tot beschadiging van de vloeropbouw. Maatregelen
die u kunt nemen om de temperatuur laag te houden bij direct zonlicht bij ramen op vloerniveau zijn;
het dichthouden van de gordijnen dan wel omlaag doen van het zonnescherm of het vastlijmen van
het deel van de vloer.

Het leggen van PVC vloeren met klikverbindingssysteem is alleen toegestaan op
warmwatersystemen. Bij het leggen en tot minstens 24 uur daarna moet de verwarming uitgeschakeld
zijn.

LEGGEN PVC VLOER DRY BACK (VAST VERLIJMEN)
De voorwaarden voor het ruimteklimaat conform VOB-deel C - DIN 18365 moeten in acht genomen
worden, d.w.z. een luchttemperatuur in de ruimte van minstens 18 °C, minstens 15 °C
vloertemperatuur en max. 70 % rel. luchtvochtigheid. De ondervloer moet absoluut schoon zijn.

PVC en het toebehoren moeten minstens 24 uur voor het leggen geklimatiseerd worden. De
temperatuur moet tot 72 uur na het leggen gehandhaafd blijven. Het leggen vindt plaats met een voor
plamuur geschikte dispersielijm voor nat verlijmen. De lijm wordt opgebracht met een lijmkam TKB A2.

Na de op de lijm aangegeven wachttijd wordt PVC in het lijmbed gelegd, aangewreven en aangewalst.
De planken niet tegen elkaar drukken, maar met lichte druk tegen elkaar stoten. De oppervlakte voor
het opbrengen van de lijm dient gekozen te worden aan de hand van de wacht- en verwerkingstijd van
de lijm en de informatie van de lijmfabrikant. De planken worden „trapsgewijs“ gelegd, belangrijk is
een goede aansluiting van de voegen en het spanningsvrij leggen. Tijdens en na afloop van de
legwerkzaamheden moet de vloer met een wals (minstens 50 kg) gewalst worden.

Bijzondere omstandigheden op de plaats van het leggen, bijv. sterke zonnestraling, verhoogde
relatieve luchtvochtigheid (bijv. serres), vereisen een speciale werkwijze bij het leggen (navragen bij
lijmfabrikant).

LEGGEN PVC VLOER MET KLIKSYSTEEM
Eerst de diepte van de ruimte dwars op de legrichting meten en erop letten dat de laatst te leggen
baan minimaal 70 mm breed is. Anders de eerste baan ook op maat snijden.

Begin met leggen in een linkerhoek van de ruimte met de messingzijde naar de wand. Let erop dat u
met behulp van afstandshouders ten opzichte van alle vaste constructies (muren, pilaren, leidingen,
onderconstructies van kachels en haarden etc.) een zwelnaad van 7 tot 10 mm creëert. Na 10
strekkende meter gelegd oppervlak (lengte/breedte) moet opnieuw een zwelnaad in acht genomen
worden. U kunt dit doen door een dilatatieprofiel aan te brengen wanneer u in een lengte langer dan
10 meter of een breedte langer dan 6 meter de vloer legt. Eventueel aanwezige zwelnaden in de
ondervloer moeten ook in de bovenvloer in acht genomen worden.



Leg het eerste vloerdeel exact in de goede richting, neem het tweede deel en steek het in de korte
kant (kopkant) in een hoek van ca. 20° tot 30° in het eerste deel en laat het met licht druk zakken. Bij
het in elkaar klikken van de vloerdelen geeft een “klik” geluid aan dat de vloerdelen goed in elkaar
geklikt zijn. Indien u dit geluid niet hoort, bestaat de kans dat de vloerdelen niet goed in elkaar zijn
geklikt. Dit verhoogt de kans op naadvorming.

Kort het laatste deel van de eerste rij af op de vereiste lengte. Keep hiervoor het vloerdeel op de
gewenste lengte met een stanleymes twee tot drie keer in en breek het af.

Nadat de eerste rij exact goed ligt, begint u met het afgesneden resterende stuk van de eerste rij het
leggen van de tweede rij. Let erop dat het verschil tussen de eindvoegen van de beide planken
minstens 30 cm moet zijn. Plaats het eerste vloerdeel van de tweede rij langs de lange zijde met ca.
20° tot 30° helling en laat het met lichte druk zakken. Het volgende deel eerst op de korte kant
(kopkant) invoegen, waarbij de lange zijde op de groef van de vorige lamel komt te liggen. Til het te
leggen deel en het vorige deel een beetje op en druk terwijl u de delen laat zakken beide in de groef.

Om ervoor te zorgen dat de verbinding volledig aangesloten is, klopt u de delen met een aanslagblok
of een afgesneden stuk PVC vloer het unilin-profiel voorzichtig aan. De volgende delen worden ook
eerst aan de kopkant en dan langs de zijkant vastgeklikt. Dit principe wordt rij voor rij herhaald.
Verwijder de afstandshouders en monteer de plinten. Voer een bouwschoonmaak uit en geef de
vloer een eerste onderhoudsbeurt (zie reinigings- en onderhoudsinstructies).

Als u gedwongen bent om zwelnaden te vullen, gebruikt u dan een blijvend elastisch en voor
parketvloeren geschikt siliconenvrij voegenmiddel. Let er bij het dichten van de voegen op dat de
vloerbekleding niet aan andere materialen gelijmd mag worden.

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

ALGEMEEN
PVC vloeren dienen regelmatig gereinigd te worden. De wijze waarop en de hoeveelheid werk zijn
afhankelijk van het toepassingsgebied en de gebruiksfrequentie. Dit is belangrijk en heeft direct
invloed op de levensduur van de PVC vloer. Het oppervlak van de vloerdelen is voorzien van een
hoogwaardige bovenlaag, waardoor reinigen van de delen eenvoudiger is en wat de basis is voor
verdere reinigingsmaatregelen. Bureaustoelen moeten uitgerust zijn met zachte wielen (type W)
conform DIN 68131. Onder verplaatsbaar meubilair dienen geschikte glijders van vilt of kunststof
aangebracht te zijn.

BOUWSCHOONMAAK
Na het leggen dient een bouwschoonmaak uitgevoerd te worden. Al het vuil wordt met een PU-
reiniger helemaal verwijderd. Ook voor het verwijderen van aangehecht vuil of hardnekkige vlekken en
rubberstrepen kunt u een PU-reiniger gebruiken. Vlekken altijd zo snel mogelijk verwijderen, omdat
anders het gevaar bestaat dat ze in de vloer trekken. Volg altijd de bijgeleverde instructies

BASISREINIGING / OPFRISSING VAN DE OPPERVLAKTEBESCHERMING
Als door de regelmatige onderhoudsreiniging geen bevredigend resultaat meer behaald wordt, is het
noodzakelijk om de oppervlaktebescherming op te frissen. Dit dient gedaan te worden door een
vakman. Hiervoor eerst PVC Cleaner te gebruiken en te laten inwerken. Voor het aansluitend
opbouwen van een onderhoudslaag kunt u een voor PVC vloeren geschikte Polish gebruiken. Volg
altijd de bijgeleverde instructies. Door het doorgeven van deze reinigings- en onderhoudsinstructies
vervult de vloerlegger bij het leggen van een nieuwe vloer zijn plicht conform VOB-deel C-DIN 18365.

EXTRA INFORMATIE
De gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op ervaringswaarden en dienen als advies voor de
legger. Het zijn slechts algemene aanwijzingen, omdat we op de deskundige verwerking geen invloed
hebben. Geadviseerd wordt om vooraf een praktijktest te doen en de vloerlegger wordt hierdoor niet
ontheven van zijn controleplicht.
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Agnes one step 

Materiaal 
Product: Agnes one step 
Omschrijving: Plafondplaat 
 

 
 
Eigenschappen: Spaanplaat P2, toplaag PPL decorfolie 
Lengte: 120 mm. 
Breedte: 600 mm. 
Dikte: 12 mm. 
Gewicht: 7,8 kg/m² 

Waterdicht: Waterbestendig 
Constructief: Niet dragend 
Garantie Onbekend 
Opmerkingen: De vochtbestendige platen zijn licht van gewicht. De basis van het paneel is een spaanplaat 

hierop is een decoratieve decorfolie geplakt. De folie is uit één stuk om de spaanplaat verlijmd, 
waardoor geen naden zichtbaar zijn bij overgang van het oppervlak naar de zijkant. 

Montagevolgorde: 
 

De platen worden aangebracht op regelwerk met een onderlinge afstand van 600 mm hart-op-
hart. Voor het regelwerk worden latten met een afmeting van ca. 32 x 50 mm geadviseerd. 
 
1. Symmetrische verdeling plafondplaten maken 
2. Aanbrengen regelwerk 
3. Aanbrengen panelen 
4. Monteren lijsten 
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Materieel 
Hulpmiddelen: - Fijngetande zaag 

- Laser waterpas 
- Cirkel- of decoupeerzaag 
- Bevestigingsmiddelen (schroeven, spijkers of nieten) 
- Meetgereedschap 
- Acrylaatkit 

Arbeid 
Montage snelheid 1 manuur/m2   
Kosten 
Kostprijs € 9.20 m1 per uur   
 



Agnes One-Step plafond panelen

Te gebruiken in:
• alle ruimten zonder specifieke
eisen aan vochtwerendheid

Standaard bruto afmeting:
breedte: 620 mm
lengte: 1220 mm
dikte: 12 mm



Agnes One-Step plafond panelen

Verpakking: per 6 stuks (voorzien van korte montage instructies)

Tong & groef: vierzijdig

Afmetingen (netto/werkend): 

600 x 1200 x 12 mm

Op projectbasis ook verkrijgbaar: 

600 x 600 x12 mm

300 x 1200 x 12 mm

Standaard kleuren:

• Wit Stuc

• Wit linnen

• Geel

• Apricot

Op projectbasis zijn meerdere kleuren 
verkrijgbaar

Geel

Wit stuc

Wit linnen



Installatie

•Het gebouw moet zijn afgesloten, goed geventileerd en zorgvuldig zijn gedroogd
•(Centrale) verwarming moet zijn aangebracht 
•Minimale afstand tot muren, pilaren of andere constructieve delen: 10 mm
•Regelwerk: 36x48 mm ~ H-o-H afstand: 600 mm
•Gebruik RVS nagels: maat 1.7/35 (of gelijkwaardig), niet verzinken, H-o-H nagels max 150mm
•Bij gebruik van ijzeren nieten: breedte 10 mm en lengte 35 mm, niet verzinken
•Tong en groef NIET verlijmen
•Gebruik vochtwerende (damp dichte) folie tussen de balken en het regelwerk 
•Maak een tekening van het plafond om het gekozen patroon te controleren
•Installeer de 1e rij panelen met behulp van bv een spandraad
•Panelen niet te strak tegen elkaar



Zagen

Bij gebruik van handzaag: 
leg het paneel met de folie naar boven

Bij gebruik van een fijn getande 
decoupeerzaag of een elektrische
cirkelzaag: leg het paneel met de folie 
naar beneden



Opslag
De panelen moeten worden beschermd tegen indringing van vocht tijdens 
transport en opslag

Opslag: altijd overdekt en in afgesloten verpakking

De panelen moeten worden opgeslagen op een vlakke vloer met 3-5 strijken 
per pallet
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Kunststof 

Materiaal 
Product: Kunststof 
Omschrijving: Plafondplaat 
 

 
 
Eigenschappen: Kunststof 
Lengte: 2700, 4500 of 6000 mm. 
Breedte: 250 mm. 
Dikte: 10 mm. 
Gewicht: 2.6 kg/m² 

Waterdicht: Waterbestendig 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 10 jaar 
Opmerkingen: Dient op regelwerk te worden aangebracht 
Montagevolgorde: 
Kunststof 

De platen worden aangebracht op regelwerk met een onderlinge afstand van 400 mm hart-op-
hart. 
 
1. Symmetrische verdeling plafondplaten maken 

(kan eventueel rechtstreeks op bestaande ondergrond aangebracht worden) 
2. Aanbrengen regelwerk 
3. Aanbrengen panelen 
4. Monteren lijsten 
 

Materieel 
Hulpmiddelen: Schroefmachine 

Nietmachine 
Lijmpistool 
 

Arbeid 
Montage snelheid 1 manuur/m2   
Kosten  
Kostprijs € 40  m2  
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A
ls het op wonen aan

komt, stelt ieder tijd

perk zijn eigen eisen.  

Ook gemeenschappelij

ke smaak verandert per 

generatie. Hielden we vroeger meer van 

rommelig en knus, tegenwoordig heeft 

strak en stijlvol de voorkeur. En draaiden 

we voorheen onze hand niet om voor een 

kleine verbouwing in huis, nu is tijd meer 

dan ooit een kostbaar goed. Ons huis is 

de plek waar we die tijd vooral beste

den. Een centrale thuisbasis die  het liefst 

praktisch, modern en onderhoudsarm 

moet zijn.  Een plek ook die functionéél 

moet zijn. Waar we kunnen ontspannen 

en genieten van onze vrije tijd. 

Daarom is het van belang dat een  

huis gebouwd is met duurzame en  

onderhoudsarme materialen, terwijl 

hoge kwaliteitseisen gewaarborgd blij

ven. De plafondsystemen van Florence 

voldoen aan de hedendaagse eisen. Ze 

zijn uiterst duurzaam en onderhoudsarm 

en bieden tegelijk een zeer moderne en 

hoogwaardige uitstraling.

INHOUD
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Florence is bij uitstek geschikt voor 
keuken en badkamerplafonds.  
De stijlvolle panelen geven een 
hoogwaardige uitstraling aan iedere 
ruimte, zonder dat ze opvallen.

Strak &  
 Stijlvol
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S trak, sfeervol  en modern: 

drie kernwaarden die 

centraal staan in de 

interieurtrend van nu. We 

willen stijl, gecombineerd 

met gemak. De plafondsystemen van 

Florence bieden hiervoor de oplossingen 

en geven ieder interieur de uitstraling 

die het verdient. Van badkamers tot 

bedrijfsruimtes, van keukens tot hallen 

of veranda’s. De subtiele Vgroef en de 

sjieke breedte van de panelen (25 cm) 

staan garant voor een hoogwaardige en 

smetteloze afwerking. De panelen van 

Florence bieden bovendien een blijvend 

mooi resultaat. Onderhoud is niet nodig 

en schoonmaken eenvoudig. Des te 

meer tijd om te genieten! Florence 

biedt de keuze uit verschillende 

oppervlaktestructuren en diverse lichte 

kleurtinten. Zuiver wit of juist gebroken? 

Een houtnerf? De uitstraling van 

stucwerk?  Florence heeft het allemaal 

en is bovendien volledig recyclebaar. 
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De panelen van Florence 
bieden de luxe van een 
plafond waarin alles netjes  
is weggewerkt, met een  
blijvend mooie uitstraling, 
jaar na jaar. Dat geeft een 
comfortabel gevoel!

Comfort
  & luxe
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5 MUzIek lUIstereN 
Tijdens het koken, bij een borrel  

met vrienden of relaxed alleen in bad: 

muziek hebben we het liefst dichtbij.  

Met Florence kan op iedere gewenste 

plek een audio en speakersysteem 

gemonteerd worden, zonder dat draden 

zichtbaar zijn.

6 10 jaar garaNtIe 

Florence is al sinds jaar en dag  

marktleider in onderhoudsarme plafond

systemen. Al onze panelen zijn kleurvast 

en worden geleverd met een garantie 

van 10 jaar. Schilderen of sauzen is ver 

leden tijd.

1 VOcHtBesteNDIg 

Florenceplafondsystemen zijn uiter

mate geschikt voor vochtige ruimtes zoals 

badkamers en keukens. De hoogwaardige 

kunststof materialen en de vochtbestendi

ge toplaag zijn ongevoelig voor vocht en 

schimmels en blijven daardoor kleurvast. 

2 INBOUwspOtjes 
Achteraf inbouwspotjes monteren in  

een betonnen plafond: het is praktisch 

onmogelijk. Maar niet met de plafondsys

temen van Florence. Het inbouwen van 

spotjes in de panelen is erg eenvoudig en 

prima zelf te doen. Zo is strakke en stijlvol

le verlichting voor iedereen bereikbaar!

3 alles weggewerkt 

Een egaal en strak plafond past bij 

de eisen van deze tijd. De panelen van 

Florence zijn een perfecte oplossing 

voor het wegwerken van leidingen, 

bedradingen en luchtkanalen. 

4 reNOVatIe 

Een bestaande badkamer of 

keuken renoveren? Florence is uitermate 

geschikt voor het verbeteren van 

woningen. Of het nu een schuin of recht 

plafond is, met Florence is er altijd een 

goede oplossing. TIP: Het afwerken 

van een schuinekap kan zonder 

afwerkprofiel (details op pagina 23).

VOOrDeleN
6
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Met de heldere wittinten van 
Florence krijgt uw keuken 
of badkamer een ruimtelijke 
uitstraling. De strakke en 
schone aanblik zorgt voor  
rust en stijl in huis.

Ruimtelijk
 schoon
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E
en strakke en vooral 

ook schone keuken of 

badkamer: het geeft 

een ontzettend prettig 

gevoel. In gewone, 

gestucte plafonds bijten zich geleidelijk 

schimmels vast waardoor verkleuring 

optreedt. Een probleem waar veel 

woningen mee te kampen hebben. 

De plafondsystemen van Florence 

zijn kleurvast en eenvoudig schoon te 

houden. Doordat het basismateriaal 

van Florence bestaat uit kunststof, zijn 

de panelen ongevoelig voor vocht en 

schimmels. Ze zijn bovendien erg licht 

in gewicht en dus gemakkelijk en snel 

te monteren. Leidingen of bedradingen 

zijn eenvoudig weg te werken, 

inbouwspotjes of muzieksystemen zijn 

zo geplaatst. Door de  panelen van 

Florence diagonaal te monteren, gaan 

sommige ruimtes zelfs groter ogen!
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De Nederlander wordt 
meer en meer buitenmens. 
De plafondsystemen 
van Florence bieden de 
uitstraling van binnen ook 
voor buiten. Schilderen of 
sauzen is niet meer nodig.

 Buiten 
genot
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4
tOepassINgeN

1 VeraNDa’s 
Strak en modern, maar tegelijk 

huiselijk en gezellig: de buitenplafonds 

van Florence verfraaien iedere veranda.  

Inbouwspotjes zorgen voor licht en een 

warme uitstraling.  Door de extra brede 

panelen en de subtiele groef ontstaat 

een bijzonder stijlvol aanzicht.

2 carpOrts 

Moderne en strakke carports zijn 

helemaal van deze tijd. Hoogwaar

dige afwerking is hierbij van groot  

belang. Florence sluit perfect aan bij  

deze belangrijke eis. Ook de afwerking  

van een lichtkoepel, of de aansluiting  

op een dakrand is met Florence geen 

enkel probleem.

3 DakOVerstekkeN 

De Florencebuitenplafonds zijn bij 

uitstek geschikt voor het bekleden van 

overstekken. Een combinatie met een 

onderhoudsarme dakrand (bijvoorbeeld 

Keralit) garandeert jarenlange kleurvast

heid en een consistente uitstraling.

4 OVerkappINgeN 
Steeds meer Nederlandse tuinen 

zijn voorzien van overkappingen. Florence  

kan hierin perfect toegepast worden. 

Door bestaande balken weg te werken, 

zal een luxe ruimtelijke overkapping ont

staan. Florencepanelen zijn verkrijgbaar 

in lengtes van 6 meter. Hierdoor kunnen 

hele panelen gebruikt worden en zijn 

overbodige naden verleden tijd.
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BrIllaNte

BIaNcO

creMI

esseNza

lINO

stUcO

MetallO

acera

HOUt lOOk

wIt 
tINteN

strUctUUr
& DessINs

De eigentijdse kleurencollectie van Florence biedt  
voor elke ruimte een passende tint of structuur. 

FLORENCE  
BINNeN kleUreN
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assOrtIMeNt tOepassINgeN eN MOgelIjkHeDeN

Van badkamerplafond tot schuine kap, met het Florence 
plafondsysteem kunt u iedere afwerking de baas.

FLORENCE  
BINNeN assOrtIMeNt & tecHNIek

plafONDplINtprOfIel 
2-DelIg 35x6 MM
kleUr: Florence 
 binnen kleuren

leNgte: 270 cm

BestelNr.:  0633

OMraNDINgsprOfIel 
2-DelIg 10 MM
kleUr: Florence 
 binnen kleuren

leNgte: 270 cm

BestelNr.:  0631

kNIkHOekprOfIel  
 
kleUr: Florence 
 binnen kleuren

leNgte: 270 cm

BestelNr.:  0632

flOreNce BINNeNpaNeel 25 cM
kleUr: Florence binnen kleuren

leNgte: 270, 450, 600 cm

BestelNr.:  0630

1 plafONDplINteN 

Florence biedt keuze uit 2 afwer

kingsmogelijkheden, waaronder het 

 elegante plafondplintprofiel. Wie liever  

een gladde afwerking wil kan kiezen 

voor het omrandingsprofiel.

2 scHUINe-kap  OplOssINg 

Door het Florencepaneel aan de 

achterzijde (over de lange kant) in te 

snijden, kan het paneel in een hoek van 

maximaal 45 graden geplaatst worden. 

Hierdoor is geen extra profiel nodig.

3 waNDBekleDINg 
Naast het bekleden van plafonds 

is Florence ook uitermate geschikt als 

wandsysteem. Door de snelle manier 

van monteren zien ruimtes er in een 

handomdraai weer netjes en strak uit. 

4 BewerkINg 
De panelen van Florence zijn gemak

kelijk te bewerken met de normale hout

bewerking gereedschappen. Daarnaast is 

het mogelijk om de panelen te nieten of te 

schroeven (min. 14 mm lang RVS).

tecHNIscHe specIfIcatIes

werkeNDe BreeDte 250 mm

DIkte 10 mm

gewIcHt paNeleN 2,6 kg/m2

UItzettINgscOëffIcIëNt 0,08 mm/m/˚C

BeVestIgINgsafstaND 30 cm h.o.h. 

http://www.heering.eu/plafonds/florence-binnenplafonds/
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crèMe aNtracIet wIt

startprOfIel  
2-DelIg 16,5 MM
kleUr: Florence 
 buiten kleuren

leNgte: 600 cm

BestelNr.:  0603

VerBINDINgprOfIel 
16,5 MM 
kleUr: Florence 
 buiten kleuren

leNgte: 600 cm

BestelNr.:  0613

flOreNce BUIteNpaNeel 25 cM
kleUr: Florence buiten kleuren

leNgte: 450, 600 cm

BestelNr.:  0634

tecHNIscHe specIfIcatIes

werkeNDe BreeDte 250 mm

DIkte 16,5 mm

gewIcHt paNeleN 3,2 kg/m2

UItzettINgscOëffIcIëNt 0,08 mm/m/˚C

BeVestIgINgsafstaND 30 cm h.o.h.  

De buiten kleuren van Florence hebben een mat afgewerkte toplaag  
en zijn geschikt voor bijna iedere buitenplafond toepassing.

FLORENCE  
BUIteN kleUreN, assOrtIMeNt & tecHNIek

kleUreNassOrtIMeNt

http://www.heering.eu/plafonds/florence-buitenplafonds/
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Service  
   & informatie
Wie kiest voor de plafondsystemen van Florence, 
kiest voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

F
lorence is al jarenlang marktleider in onder

houdsarme plafonds en interieurpanelen.  

De producten van Florence zijn verkrijgbaar  

bij meer dan 500 verkooppunten door heel 

Nederland. Op alle Florence plafondsystemen 

geldt een garantie van 10 jaar. Levering op locatie is altijd snel 

en vindt plaats binnen 5 werkdagen. 

Florence is een product van Heering Kunststof Profielen BV, 

al meer dan 40 jaar toonaangevend producent en leverancier 

van kunststof bouwproducten. Heering is erkend partner van de  

professionele bouwmaterialenhandel en kunststof raambedrijven.  

Voor vragen over Florence plafondsystemen: info@heering.eu.

Heering Kunststof Profielen BV
Postbus 57  |  NL-7700 AB Dedemsvaart  |  www.heering.eu

http://www.heering.eu/plafonds/
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HDF panelen 

Materiaal 
Product: HDF panelen 
Omschrijving: Plafondplaat 
 

 
 
Eigenschappen: High Density Fibreboard  voorzien van PE folie 
Lengte: 1200 en 2580 mm. 
Breedte: 300 mm. 
Dikte: 8 mm. 
Gewicht: 1.2 kg/m² 

Waterdicht: Waterbestendig 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 3 jaar 
Opmerkingen: Dient op regelwerk te worden aangebracht 
Montagevolgorde: 
HDF panelen 

De platen worden aangebracht op regelwerk met een onderlinge afstand van 300 mm hart-op-
hart.  
 
1. Symmetrische verdeling plafondplaten maken 
2. Aanbrengen regelwerk 
3. Aanbrengen panelen 
4. Monteren lijsten 
 

Materieel 
Hulpmiddelen: Schroefmachine 

Nietmachine 
 

Arbeid 
Montage snelheid 0.9  manuur/m2   
Kosten 
Kostprijs € 43,30  m1  



Uw tree dealer

Tree is een merknaam van Roommade: www.roommade.nl
Druk- en zetfouten voorbehouden

Montage
De panelen en plinten dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan de montage, in de verpakking en in de 
desbetreffende ruimte, vlak opgeslagen en geacclimatiseerd te worden. Tevens dienen de panelen op eventuele 
zichtbare fouten en gebreken gecontroleerd te worden. Indien fouten zichtbaar zijn, deze direct melden aan de 
leverancier of de fouten/beschadigingen eruit proberen te zagen. Reclamaties achteraf zijn niet mogelijk, ook niet 
op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

Tegen het plafond
Plafondpanelen dienen gemonteerd te worden op een stabiel en stevig raamwerk van houten latten (minimaal 
22x50mm) of profielen (bv. Roomfix: voor een verdere verlaging). Minimale draagkracht van het raamwerk moet 
15 kg/m2 zijn.
Eerst een lat rondom bij de muren of andere verticale obstakels monteren. Deze latten bepalen de uiteindelijke 
hoogte, exclusief de dikte van de panelen en plinten zelf. Daarna dienen ertussen latten gemonteerd te worden, 
afhankelijk van het type paneel. De onderlinge afstand tussen de latten mag maximaal bedragen: 

• MARIPAN en MINIPAN: 40 cm (bij diagonaal 30cm) haaks op de richting van de panelen.
• MICROPAN en MAXIPAN: 50 cm (bij diagonaal 35cm) haaks op de richting van de panelen.
• ELIT: 60 cm raamwerk.

De panelen met bijbehorende clips en schroeven op de latten bevestigen. Elit tegels kunnen het beste gemonteerd 
worden met schroeven (3x20/3,5x20). Geen clips aan de kopse kanten van de panelen gebruiken. Panelen aan 
de afgezaagde zijkanten NIET vastschroeven. Dit houdt de natuurlijke werking van de panelen tegen.

Maripan panelen mogen, bij gebruik binnenshuis, tegen het plafond ook direct in de lange lip geniet worden. 
Zorg dan dat de kopse kanten ook door latten ondersteund zijn, waarop de MARIPAN panelen kops geniet 
kunnen worden. Niet schroeven of spijkeren.
Tevens mogen alleen MARIPAN panelen buitenshuis toegepast worden (onder afdak of carport), onder 
voorwaarde dat de panelen dan wel met clips bevestigd worden (niet aan de kopse kant). Voorwaarde is een 
extra lattenwerk onder de balken aan te brengen. Dit zorgt voor ventilatiemogelijkheid. Zorg dat er geen direct 
contact met water is. Daarnaast dienen aan de lange zijde aan de zijkanten of roosters (minimaal 35mm 
doorsnede, 1 per 50 cm) aangebracht te worden, of GEPERFOREERDE panelen in een doorlopende baan 
gemonteerd te worden.

Tegen de wand
Bij toepassing van de panelen als wandbekleding gelden dezelfde voorwaarden, behalve natuurlijk bij buitenge-
bruik. De MAXIPAN en ELIT panelen mogen ook op verticale staander, respectievelijk om de 40 en 60cm, 
gemonteerd worden.

Het belangrijkste bij de montage is dat de panelen RONDOM, dus bij alle muren, kozijnen, verwarmingsbuizen 
etc, minimaal 2 cm vrijgehouden worden. Dit tot een lengte en/of breedte van maximaal 10 meter. Zijn de 
overspanningen groter dan 10 meter, dan dient een dilatatievoeg aangebracht te worden of de panelen in 
verhouding verder uit de muren etc. vrijgehouden te worden. Het is en blijft een natuurlijk product dat uit kan zet-
ten door verandering van temperatuur en luchtvochtigheid.
De vrijgehouden ruimte wordt daarna afgedicht middels een UL plint. Plinten dienen gemonteerd te worden met 
een vooraf goedgekeurde MS-Polymeer kit of FixFast zelfklevende tape. Eventueel vastnagelen met dunne 
spijkers (max 1mm dikte) om de 15 cm maximaal is toegestaan. Alle andere lijmen of bevestigingsmiddelen zijn 
niet toegestaan. Alvorens de plinten monteren het plafond of de wand eerst stof- en vetvrij maken.

MONTAGE, ONDERHOUD EN GARANTIE



Vochtige ruimten
De MARIPAN plafondpanelen zijn geschikt om in vochtige ruimtes toe te passen. Niet in ruimtes waar direct 
contact met water is, dus alleen als vochtwerende plafondaftimmering. Montage in vochtige ruimtes kan alleen 
indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• Voldoende aanvoer van zuivere lucht door een spleet onder of een rooster in de deur. Een raam dat open kan 
volstaat niet.
• Voldoende afzuigcapaciteit van de mechanische afzuiging (raadpleeg specialist).
• Afzuiging boven de meest vochtige plek, bv de douche.
• Afzuiger die naar buiten afzuigt door een buis, en niet boven het plafond in het plenum.

Wordt niet voldaan aan deze bovengenoemde voorwaarden, dan vervalt elke garantie en aansprakelijkheid.

Onderhoud
Plafond- en wandpanelen zijn afgewerkte kant-en-klaar producten die weinig tot geen onderhoud behoeven. Na 
de montage het achtergebleven stof wegvegen en de panelen schoonmaken met een licht vochtige doek, 
eventueel met een niet bijtend en niet-chemisch schoonmaakmiddel. Daarna 1 maal per jaar dezelfde reiniging 
doen. Natuurlijke verkleuring geldt niet als reclamatie.

Garantie
Op de plafond- en wandpanelen geldt de aangegeven garantie op materiaal- en productiefouten, buiten de 
toleranties van de machines. Belangrijk uitgangspunt is het hanteren van de bovenvermelde montage-instructie in 
de verpakking.

Voorwaarden voor de garantie zijn:
* Bewaar de aankoopfactuur of leveringsbon.
* Alleen geldig voor de originele koper of eerste eindgebruiker.
* Het garantiebedrag neemt jaarlijks met 1/garantieperiode af.

Buiten de garantie vallen de volgende oorzaken of gevolgen:
* Natuurlijke inkrimping en uitzetting door veranderende temperatuur en luchtvochtigheid.
* Vochtplekken, spochtplekken (zwarte plekken) in of verkleuring van de panelen.
* Het bol of hol staan, dus schotelen van de panelen.
* Maatafwijkingen binnen de toleranties van productie.
* Naadvorming tussen de delen.
* Opgedrukte kanten door het niet vrijhouden van de delen rondom bij de muren of andere obstakels.
* Krassen of beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik en onderhoud.
* Krimpnaden en folievervorming rondom ingebouwde spots, mits niet vooraf goedgekeurd.
* Beschadiging als gevolg van direct contact met water of bijtende chemische middelen.
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Spanplafond 

Materiaal 
Product: Spanplafond 
Omschrijving: Plafond toepassing 
 

 
 
Eigenschappen: Poleyster 
Lengte: Volledige ruimte 
Breedte: idem 
Dikte: 0.17 mm. 
Gewicht: 90  kg/m3 

Waterdicht: Waterbestendig 
Constructief: Niet dragend 
Garantie 20 jaar 
Opmerkingen: Kan onder bestaand plafond aangebracht worden 
Montagevolgorde: 
spanplafond 

1 Plaats houten regelwerk 44 x 44. Waterpas onder het bestaande plafond 
2 Monteer hierop het basisprofiel 
3 Monteer aan het basisprofiel het doek 
4 Trek het doek strak 
5 Beng de afdekprofielen aan 

 
Materieel 
Hulpmiddelen: Verstekschaar 

Afbreekmes 
Spatule        (Spatule is benodigd om het spanplafond in de wand- of plafondprofielen te      
                      kunnen  steken.) 
Kitpistool 
Reinigingsset 
Accuboormachine 
Rolmaat 
Afkortzaag 
 

Arbeid 
Montage snelheid 0.9  manuur/m2   
Kosten 
Kostprijs € 450,- voor de ruimte  

 



Pagina 1 van 2

Spanplafonds plaatsen - HORNBACH

Dit heb je nodig voor jouw project!

Materialen Gereedschap

□  Houten latten 44 x 44 mm

□  Schroeven met cilinderkop 4,5 x 2,0 mm

□  Slagpluggen

□  Spanplafond doek

□  Spangereedschap

□  Profielenset

□  Accuschroefboormachine

□  Rolmaat

□  Afkortzaag

□  Kniptang

□  Touw

□  Trap

□  Stanleymes

□  Schaar

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!  Hier kun je iets noteren

Stap 1.
Monteer houten latten van 44 x 44 mm aan het plafond.
Schroef vervolgens het basisprofiel er aan vast.

Stap 2.
Snijd de spothouder op juiste grootte met behulp van een
stanleymes.

Stap 3.
Monteer de strips aan de spothouder en buig ze om naar
een hoek van 45° naar binnen. Meet de juiste afstand en
vouw de strips in een hoek van 45° naar buiten.

https://www.hornbach.nl/
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Stap 4.
Monteer de spothouder aan het plafond en leg de door de
opening.

Stap 5.
Zet het spanplafond doek tijdelijk vast met de zwarte
montagehulpstukjes. Volg de aangegeven volgorde.

Stap 6.
Span het spanplafond doek straks door het aanbrengen van
de spanprofielen. Volg de aangegeven volgorde.

Stap 7.
Snijd een kruis-vorm in het doek ter hoogte van de
spothouder.

Stap 8.
Monteer de spot in de spothouder. Het doek vouw je mee
naar binnen.

Stap 9.
Breng de afdekprofielen aan. Klaar!

Vragen over de Onlineshop - 088 505 11 11 - Maandag tot vrijdag van 07:00 - 21:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur

https://www.hornbach.nl/
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Materiaal 
Product: Leidingen in de muur gefreesd 
Omschrijving: De CV-, elektra- en waterleidingen worden in de muur verwerkt 
 

 
 
Eigenschappen: Leidingwerk wordt in de muur geboord en gefreesd, dit gaat met stof, geluid en water gepaard. 

Het oude leidingwerk dient hiervoor volledig verwijderd te worden. Na het aanbrengen van het 
leidingwerk. 

Opmerkingen: Door het infrezen van het leidingwerk ontstaat er een relatief vlakke ondergrond waarop de 
prefab panelen gemonteerd kunnen worden. Dit zorgt voor een minimale inperking van de 
beschikbare ruimte. 

Materieel 
 - Sleuven (muur)frais 

- Beitel 
- Hamer 
- Buigveer 
- Handgereedschap 
- Buizenkniptang 
- Kabelkniptang 
- Perstang 

 

  



T0

Toiletrenovatie

T1

Slopen toilet

T2

Aanbrengen 
leidingwerk

T3

Aanbrengen 
vloerafwerking

T5

Afmonteren 
installatie

T6

Aanbrengen 
plafondafwerking

T7

Afmonteren toilet

B1.1

Afplakken ruimten

T 1.1

Afplakken hal

T 1.2

Verwijderen toilet2 personen
Afbreekmes

Tape

Stucloper
Beschermfolie 

T 2.1

Frezen leidingen

T 2.5

Aanbrengen 
afzuigkanaal

1 persoon
Breekhamer
PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

Badkamerindeling

T 1.3

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Installatietekening

Verwijderen 
leidingwerk

T 1.3

Verwijderen 
leidingwerk

KO 2.1

Aanleggen 
leidingwerk

T 2.4

Aanbrengen 
waterleiding (toilet)

T 4.2

Aanbrengen 
uitvulstroken

T 4.1

Ontvetten 
ondergrond

T 4.4

Maatvoering 
panelen

T 4.5

Aanbrengen 
panelen

8 m2 Tegelpaneel

Verwerkingsvoorschriften

Uitvulstroken 
Wedi

T 4.6

Pasmaken 
profielen

T 4.7

Inwassen panelen

T 5.1

Aanpassen 
centraaldoos

T 5.2

Vervangen 
schakelmateriaal

Centraaldoos

T 6.1

Aanbrengen 
regelwerk

T 6.2

Aanbrengen 
spandoek

T 6.3

Aansluiten spot

Plafondspot

1 persoon
Dubbele trap 3 treden
Bevestigingsmiddelen

Accuboormachine
Afkortzaag

Rachellatten 22x50

T 5.3

Aansluiten 
afzuigventiel

T 7.1

Vervangen hang-/
sluitwerk

T 7.2

Plaatsing toilet

1 persoon
Schroevendraaier
Accuboormachine

Vrij/bezet slot
Binnendeurbeslag

T 1.5

Afvoeren 
sloopmateriaal

T 7.3

Aansluiten toilet

T 6.3

Aansluiten spot

T4

Aanbrengen 
wandafwerking

Installatietekening

1 persoon
Sleuvenfrees
Sloopbeitel
Vuisthamer

Installatietekening

1 persoon
Bevestigingsmiddelen

Klopboor

1 persoon
Handveger
Ontvetter

2 personen
Mosa draagsysteem

Bostik Multi Panel-Fix.
witte Bostik kittuit.  

Verwerkingsvoorschriften

1 persoon
Rolmaat

Verstekschaar 

Hoekprofielen

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

7.8 m2 Voegspecie

T 2.3

Aanbrengen 
muurplaat

T 2.2

Aanbrengen 
waterleiding 
(fonteintje)

Tegelpaneel

1 persoon
Rolmaat

Gatenboor 
Slijptol

7.8 m2 Tegelpaneel

T 4.3

Aanbrengen koof

Koof t.b.v. standleiding

2 personen
Bostik Multi Panel-Fix.

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

Kwaliteitsbeleid (Merk en type)

Schakelaar

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

Spandoek
Spothouder

Spangereedschap
Profielenset
Stanleymes

Accuboormachine
Dubbele trap 3 treden

Montagevoorschriften

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier
Dubbele trap 3 

treden

1 persoon

KO 1.3

Verwijderen 
bovenlicht

T 1.4

Verwijderen 
dorpel

T 1.5

Afvoeren 
sloopmateriaal

1 persoon
PBM’s
Kruiwagen
Handveger
Puinschep

Afvalcontainer 3m3

1 persoon
PBM’s

Schroevendraaier
Hamer

Dubbele trap 3 treden

Leidingverloop

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier
Dubbele trap 3 treden

T 3.1

Schoonmaken 
ondergrond

T 3.2

Snijden Vinyl

T 3.3

Leggen Vinyl

T 3.4

Aanbrengen 
dorpel

T 2.4

Aansluiten 
wasmachine

1 persoon
Stanleymes

Rolmaat
Stalen liniaal 

1,2 m2 Vinyl

Verwerkingvoorschriften

1 persoon
Handveger
Schuurblok 

Schraper 
1,2 m2 Vinyl

1 persoon
Vloerlijm
Lijmkam

Stanleymes
Profielmal

Drukrol 
1 persoon

Rolmaat
Slijptol

Montagekit 

1 m Holonite dorpel

2 m1 waterleiding

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Sleuvenclip’s

Voorschriften NEN 1006
Installatietekening

T 3.3

Leggen Vinyl

Verwerkingvoorschriften

1,2 m2 Vinyl
1 persoon
Vloerlijm
Lijmkam

Stanleymes
Profielmal

Drukrol 

6 m1 PVC leiding  
Ø 50 en 75 mm

Verbindingstukken
Beugels

KO 2.1

Aanleggen 
leidingwerk

Leidingverloop

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier
Dubbele trap 3 treden

6 m1 PVC leiding  
Ø 50 en 75 mm

Verbindingstukken
Beugels

T 4.7

Inwassen panelen

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

7.8 m2 Voegspecie

T2.5

Aanbrengen 
afzuigkanaal

Installatietekening

x

x

T 5.3

Aansluiten 
afzuigventiel

Afzuigventiel

1 persoon
Dubbele trap 3 treden

PVC lijm
Ijzerzaag

Afzuigventiel

1 persoon
Dubbele trap 3 treden

PVC lijm
Ijzerzaag

1 persoon
PBM’s
Puinzakken
Handveger
Puinschep

Afvalcontainer 3m3

Plafondspot

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

T 7.4

Schoonmaken 
ruimte(n)

1 persoon
Emmer

Spons
Zeem

(krabber voor lijmresten oid) 

Toiletcombinatie
Aansluitmaterialen

Ventilatieventiel
7 m1 spirobuis 1 persoon

Ijzerzaag
Muurbeugel

Klopboormachine

muurplaat

1 persoon
Persgereedschap

Klopboormachine
Schroeven en pluggen 

Hoogte aansluiting

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Buigtang

Sleuvenclip’s
Klopboormachine

Schroeven en pluggen 

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Buigtang

Sleuvenclip’s
Klopboormachine

Schroeven en pluggen 

5 m1 Xpress 
Waterleiding

5 m1 Xpress 
Waterleiding

Voorschriften NEN 1006
Installatietekening

Voorschriften NEN1006
Installatietekening

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Overzicht 
leidingsverloop

1 persoon
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

Afvalcontainer 3m3

Stucloper
Beschermfolie 

Puinzak

Puinzak

Puinzak

1 persoon
Afbreekmes

Tape

SADT diagram: Toiletrenovatie
                    T1 – T7



B 1.2

Verwijderen 
leidingwerk

B 1.3

Sloopwerk wanden

K 2.1

Frezen leidingen

B3.1

Frezen leidingen

B3.3

Aanpassen 
installatie

B3.4

Aansluiten 
wastafel

B3.5

Aanbrengen 
muurplaten

B3.6

Aansluiten 
wasmachine

B3.7

Aanbrengen 
afzuigkanaal

B1.3

Sloopwerk wanden

1 persoon
Breekhamer
PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

B1.2

Verwijderen 
leidingwerk

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Overzicht 
leidingsverloop B2.5

Storten beton

B 1.1

Afplakken ruimte(n)

B 5.1

Aanbrengen 
uitvulstroken

B 5.3

Ontvetten 
ondergrond

B 5.5

Maatvoering 
panelen

B 5.6

Aanbrengen 
panelen21 m2 Tegelpaneel

Verwerkingsvoorschriften

Uitvulstroken 
Wedi

B 4.1

Schoonmaken 
ondergrond

B 5.7

Pasmaken 
profielen

B 5.8

Inwassen panelen

B 6.1

Aanpassen 
centraaldoos

B 6.2

Vervangen 
schakelmateriaal

B 6.4

Aansluiten 
wandcontactdoos

B 6.5

Aansluiten 
radiator

2 centraaldozen

B 5.8

Inwassen panelen

B 6.6

Aansluiten 
afzuigventiel

B 7.1

Aanbrengen 
regelwerk

B 7.2

Aanbrengen 
spandoek

B 7.3

Aansluiten spot

Plafondspot

1 persoon
Dubbele trap 3 treden
Bevestigingsmiddelen

Accuboormachine
Afkortzaag

Rachellatten 22x50

B 6.1

Aanpassen 
centraaldoos

B 6.3

Aanbrengen 
wandcontactdoos

B 4.1

Schoonmaken 
ondergrond

B 4.2

Snijden Vinyl

B 4.3

Leggen Vinyl

B 4.5

Aanbrengen 
dorpel

B 8.1

Vervangen hang-/
sluitwerk

B 8.2

Afmonteren 
sanitair

B 8.3

Aansluiten kranen

1 persoon
Schroevendraaier
Accuboormachine

Vrij/bezet slot
Binnendeurbeslag

B 2.5

Storten beton

B 8.4

Schoonmaken 
ruimte(n)

B 5.8

Inwassen panelen

B 3.6

Aansluiten 
wasmachine

1 persoon
Sleuvenfrees
Sloopbeitel
Vuisthamer

2 personen
Speciekuip  90L

Hand betonmixer
Bouwemmers

(pleister) Spaan

0.2 m3 snel drogende 
beton

10 m1 Xpress 
Waterleiding

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Sleuvenclip’s

Plaats van wastafel

2 st. muurplaten

1 persoon
Persgereedschap

Klopboormachine
Schroeven en pluggen 

Hoogte aansluiting

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Sleuvenclip’s

Plaats wasmachine

Ventilatieventiel
4 m1 spirobuis

1 persoon
Ijzerzaag

Muurbeugel
Klopboormachine

Installatietekening

1 persoon
Hulpstukken (knel)

Pijpensnijders
Waterpomptang 

2 m1 Xpress 
Waterleiding

Puinzak

Plaats wasmachine

1 persoon
Stanleymes

Rolmaat
Stalen liniaal 

3,5 m2 Vinyl

Montagevoorschriften

1 persoon
Handveger
Schuurblok 

Schraper 

2 personen
Bevestigingsmiddelen

Klopboor

1 persoon
Handveger
Ontvetter

2 personen
Mosa draagsysteem

Bostik Multi Panel-Fix.
witte Bostik kittuit.  

Verwerkingsvoorschriften

3,5 m2 Vinyl
1 persoon
Vloerlijm
Lijmkam

Stanleymes
Profielmal

Drukrol 
1 persoon

Rolmaat
Slijptol

Montagekit 

1 m Holonite 
dorpel

1 persoon
Rolmaat

Verstekschaar 

Hoekprofielen

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

20 m2 Voegspecie

B3.2

Stellen vloerputB2.2

Boren sparingen

1 persoon
Gatenzaag Ø 50 en 75 mm

Dubbele trap 3 treden

Installatietekening

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

RVS vloerput 150 
x 150 mm.

Leidingverloop

5 m1 Xpress 
Waterleiding

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Sleuvenclip’s

1 persoon
Handveger
Schuurblok 

Schraper 

B 5.2

Aanbrengen 
kimband

Kimband

1 persoon
Stanleymes

Afdichtingspasta

Verwerkingsvoorschriften

B 1.4

Dichtzetten sparing

1 persoon
Speciekuip 45L

Lijmgereedschap
x

1 persoon
Rolmaat

Gatenboor 
Slijptol

20 m2 Tegelpaneel

B 5.4

Aanbrengen koof

Koof tbv MV

2 personen
Bostik Multi Panel-Fix.

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

20 m2 Voegspecie

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

Afzuigventiel

1 persoon
Dubbele trap 3 treden

PVC lijm
Ijzerzaag

Kwaliteitsbeleid (Merk en type)

Schakelaar

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden
1 Wandcontactdoos

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden 1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

Voorschriften NEN 1010

Voorschriften NEN 1010

Badkamer radiator
Metalen Cv leiding

1 persoon
Klopboor

Bevestigingsmiddelen
Loodgietersgereedschap

Centraaldoos

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden 

4 m2 Spandoek
Spothouder

Spangereedschap
Profielenset
Stanleymes

Accuboormachine
Dubbele trap 3 treden

Montagevoorschriften

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

0.2 m3 snel drogende beton
2 personen

Speciekuip  90L
Hand betonmixer

Bouwemmers
(pleister) Spaan

1 persoon
Emmer

Spons
Zeem

(krabber voor 
lijmresten oid) 

0.2 m2 Voegspecie

Wastafel kraan
Wasmachinekraan
Douchemengkraan 1 persoon

Loodgietersgereedschap

Bevestigingsmiddelen
Accuboormachine

1 persoon
Rolmaat
Schroevendraaier

Glijstang+ 
doucheslang

Wastafel
Planchet

Spiegel

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

5 m1 Xpress 
Waterleiding

B 1.5

Slopen vloer

2.5m2 Gibo blokken
Lijmmortel

SADT diagram: Badkamerrenovatie
                    B1 – B8

B0

Badkamerrenovatie

B1

Slopen badkamer

B2

Realiseren vloer

B3

Aanbrengen 
leidingwerk

B4

Aanbrengen 
vloerafwerking

B5

Aanbrengen 
wandafwerking

B6

Afmonteren 
installatie

B7

Aanbrengen 
plafondafwerking

B8

Afmonteren 
badkamer

B 8.4

Afkitten panelen

Sanitairkit

1 persoon
Kitspuit

Water/krabber

B 4.3

Leggen Vinyl

Montagevoorschriften

3,5 m2 Vinyl

1 persoon
Vloerlijm
Lijmkam

Stanleymes
Profielmal

Drukrol 

Puinzak

Puinzak

Installatietekening

B 2.1

Leggen 
vloerplaten

B 2.3

Aanbrengen 
randstroken

B 1.6

Afvoeren 
sloopmateriaal

1 persoon
PBM’s

Kruiwagen
Handveger
Puinschep

Afvalcontainer 3m3

1 persoon
Afbreekmes

Randstroken

3m2 Lewis platen

1 persoon
Slijptol

Blikschaar

B 3.2

Stellen vloerput

B 2.4

Aanbrengen 
wapening

B 2.5

Storten beton 

2 personen
Speciekuip 90L

Hand betonmixer
Bouwemmers

(pleister)spaan

1 persoon
Vlechttang

Slijptol

B 2.2

Boren sparingen

1 persoon
Gatenzaag Ø 55, 80  en 120 mm

Leidingverloop 1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

RVS vloerput 
150 x 150 mm.

Leidingverloop

3m2 vloerwapening
Afstandhouders

0.2 m3 sneldrogende 
beton

2 personen
Afbreekmes

Tape

Stucloper
Beschermfolie 

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Installatietekening

Puinzak

1 persoon
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

Badkamerindeling

B3.3

Aanpassen 
installatie

1 persoon
Hulpstukken (knel)

Pijpensnijders
Waterpomptang 

Installatietekening

2 m1 Xpress 
Waterleiding

Installatietekening

1 persoon
Sleuvenfrees
Sloopbeitel
Vuisthamer

Badkamerindeling

2 personen
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel

Breekijzer

Puinzakken

B 1.6

Afvoeren 
sloopmateriaal

1 persoon
PBM’s
Handveger
Puinschep

Puinzak
Afvalcontainer 3m3



K0

Keukenrenovatie

K1

Slopen keuken

K2

Aanbrengen 
installaties

K3

Aanbrengen 
wandafwerking

K4

Afmonteren 
keuken

K 1.1

Afkoppelen 
installatie

K 1.2

Verwijderen 
keukenblok

K 1.3

Verwijderen 
installatie

K 4.1

Plaatsing keuken

K 4.3

Aansluiten 
gaskraan

K 3.6

Inwassen panelen

T 1.1

Afplakken hal

K 3.2

Aanbrengen 
uitvulstroken

K 3.4

Aanbrengen 
panelen

K 3.5

Pasmaken 
profielen

K 2.10

Aanbrengen afvoer

K 3.6

Inwassen panelen
K 5.1

Aanbrengen 
regelwerk

K 5.2

Aanbrengen 
spandoek

K 5.3

Aansluiten spot

Plafondspot

1 persoon
Dubbele trap 6 treden
Bevestigingsmiddelen

Accuboormachine
Afkortzaag

12 m1 Rachellatten 
22x50 mm.

K 4.1

Plaatsing keuken

K5

Aanbrengen 
plafondafwerking

Puinzak

Kogel gaskraan

1 persoon
loodgietergereedschap

K 4.2

Aansluiten 
wandcontactdoos

K 3.3

Maatvoering 
panelen

x

9 m2 Spandoek
Spothouder

Spangereedschap
Profielenset
Stanleymes

Accuboormachine
Dubbele trap 6 treden

Montagevoorschriften

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 6 treden

K 1.4

Afvoeren 
sloopmateriaal

K 2.1

Frezen leidingen

K 1.3

Verwijderen 
installatie

K 2.1

Frezen leidingen

K 2.2

Maken aansluiting 
(Perilex)

Perilex WCD

K 2.3

Aanpassen 
meterkast

1 persoon
Elektra gereedschap

Voorschriften NEN 1010

K 2.4

Aanbrengen 
wandcontactdoos

2x dubbele WCD
2x enkele WCD

K 2.5

Aanbrengen 
afzuigventiel

K 2.6

Aanbrengen 
waterleiding

K 2.7

Aanbrengen 
muurplaat

K 2.8

Aanbrengen 
vaatwasaansluiting

K 2.9

Aanbrengen 
gasaansluiting

K 2.10

Aanbrengen 
afvoer

K 3.1

Ontvetten 
ondergrond

K 4.4

Aansluiten 
keukenkraan

K 5.4

Schoonmaken 
ruimte(n)

1 persoon
Emmer

Spons
Zeem

(krabber voor lijmresten oid) 

Verwerkingsvoorschriften

Uitvulstroken 
Wedi

1 persoon
Bevestigingsmiddelen

Klopboor
2 personen

Mosa draagsysteem
Bostik Multi Panel-Fix.

witte Bostik kittuit.  

Verwerkingsvoorschriften

25 m2 Tegelpaneel

1 persoon
Rolmaat

Verstekschaar 

Hoekprofielen

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

20 m2 Voegspecie

1 persoon
Handveger
Ontvetter

Tegelpaneel

25 m2 Tegelpaneel

1 persoon
Rolmaat

Gatenboor 
Slijptol

Leidingverloop

2 m1 PVC leiding  
Ø 50  mm

Verbindingstukken
Beugels

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

Leidingverloop

2 m1 PVC leiding  
Ø 50  mm

Verbindingstukken
Beugels

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

Keukentekening

1 persoon
Dubbele trap 3 treden
Elek.handgereedschap

Timmerman 
gereedschap

Keukenblok 1800 mm
Afzuigkap

Keukentekening

1 persoon
Dubbele trap 3 treden
Elek.handgereedschap

Timmerman gereedschap

Keukenblok 1800 mm
Afzuigkap

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

20 m2 Voegspecie

2x dubbele 
Wandcontactdozen

1 persoon
Elektragereedschap

Voorschriften NEN 1010

Keukenkraan

1 persoon
Loodgietersgereedschap

Voorschriften NPR 3378

1 persoon
Loodgietersgereedschap

Persgereedschap

2 personen
Afbreekmes

Tape

Stucloper
Beschermfolie 

Installatietekening
Bestaande situatie

1 persoon
Breekhamer
PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer
Accu 
schroefmachine

Afvalcontainer 3m3

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Installatietekening
Bestaande situatie

Installatietekening

1 persoon
Sleuvenfrees
Sloopbeitel
Vuisthamer

1 persoon
PBM’s
Kruiwagen
Handveger
Puinschep

Afvalcontainer 3m3

Puinzak

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Installatietekening
Bestaande situatie

Installatietekening

1 persoon
Sleuvenfrees
Sloopbeitel
Vuisthamer

Voorschriften NEN1010

1 persoon
Elektra gereedschap

Voorschriften NEN1010
Keukentekening

1 persoon
Elektra gereedschap

Automatische zekering(en)
Elektradraad

(evt. nieuwe groepenkast 
indien niet uitbreidbaar)

Installatietekening

Ventilatieventiel
10 m1 spirobuis

1 persoon
Ijzerzaag

Muurbeugel
Klopboormachine

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Buigtang

Sleuvenclip’s
Klopboormachine

Schroeven en pluggen 

2 m1 Xpress 
Waterleiding

Voorschriften NEN 1006
Keukentekening

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Buigtang

Sleuvenclip’s
Klopboormachine

Schroeven en pluggen 

1.5  m1 Xpress 
Waterleiding

Voorschriften NEN 1006
Keukentekening

Keukentekening
Voorschriften NPR 3378

1 persoon
Loodgietersgereedschap

Persgereedschap

6 m1 Pexfit leiding
Mantelbuis

2 st. muurplaat

1 persoon
Persgereedschap

Klopboormachine
Schroeven en pluggen 

Keukentekening
(Hoogte aansluitingen)

SADT diagram: Keukenrenovatie
                    K1 – K5
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   Bijlagen 

Materiaal 
Product: Leidingen op de muur 
Omschrijving: De CV-, elektra- en waterleidingen worden op de muur gemonteerd en vallen weg tussen het 

regelwerk en de wandafwerking. 
 

 
 
Eigenschappen: In plaats van nieuwe leidingen in de muur te frezen kunnen dezelfde leidingen ook opbouw op 

de wand gemaakt worden. Dit vaak met aluminium/kunststof mantelbuizen. 
Opmerkingen: Vanwege de opbouw van leidingwerk komt ook de prefab wandafwerking verder naar voren. 

De buizen zijn 16 mm. samen met de bevestigingsklemmen komt de extra ruimte achter de 
platen op 18 mm. 

Materieel 
 - Boormachine 

- Hamer 
- Buigveer 
- Handgereedschap 
- Buizenkniptang 
- Kabelkniptang 
- Perstang 
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BIJLAGE XVI 
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BADKAMER 

Activiteit Werkwijze 

Sloopwerk bestaande badkamer 

 
 

Omschrijving 

Het sloopwerk van de badkamer bestaat uit het 
ontkoppelen van de huidige installatie, het slopen van de 
huidige tegelvloer en cementdekvloer. Vervolgens wordt de 
tussenmuur met de inbouwkast uitgebroken om deze 
ruimte bij de nieuwe badkamer te betrekken. Uiteraard 
wordt ook het deurkozijn van de kast verwijderd en deze 
wordt uiteindelijk dichtgezet. Het plafond van de badkamer 
blijft gehandhaafd 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Sloopwerk badkamer 

    
   Afplakken trap 45 min 8 m2 1 pers. 
   Afplakken overloop 60 min 1 post 1 pers. 
   Verwijderen sanitair en opbouw leidingwerk 60 min 7 m1 1 pers. 
   Verwijderen kast slaapkamer II 60 min 1 post 1 pers. 
   Verwijderen deurkozijn 30 min 1 post 2 pers. 
   Dichtzetten sparing 90 min 2 m2 1 pers. 
   Sloopwerk vloer 45 min 3.5 m2 2 pers. 
   Afvoeren sloopmateriaal 20 min .25 m3 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

Maximaal 2 medewerkers in de ruimte 

Overlast door stof 

Het slopen van de vloer en wand gaat met stof gepaard.  

Overlast door geluid 

Het uithaken van de badkamer en tussenmuur zal met een breekhamer plaatsvinden, dit brengt veel geluid met 
zich mee. Voor deze werkzaamheden staat bijna twee uur gerekend. Om het deurkozijn te verwijderen zal deze 
doorgezaagd worden om vervolgens de kunnen uitbreken. 

  

Behoud van plafond 
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Activiteit Werkwijze 

Sloopwerk bestaande badkamer 

 
 

Omschrijving 

Het sloopwerk van de badkamer bestaat uit het 
ontkoppelen van de huidige installatie, het slopen van de 
huidige tegelvloer en cementdekvloer. Vervolgens wordt de 
tussenmuur met de inbouwkast uitgebroken om deze 
ruimte bij de nieuwe badkamer te betrekken. Uiteraard 
wordt ook het deurkozijn van de kast verwijderd en deze 
wordt uiteindelijk dichtgezet. Het plafond van de badkamer 
en indien aanwezig ook in de kast verwijderd. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Sloopwerk 320 min 

   
   Afplakken trap 45 min 8 m2 1 Pers. 
   Afplakken overloop 60 min 1 post 1 Pers. 
   Verwijderen sanitair en opbouw leidingwerk 60 min 7 m1 1 pers. 
   Verwijderen deurkozijn 60 min 1 post 2 Pers. 
   Verwijderen kast slaapkamer II 30 min 1 post 1 Pers. 
   Dichtzetten sparing 90 min 2 m2 1 Pers. 
   Sloopwerk plafond 45 min 3 m2 2 Pers.  
   Sloopwerk vloer 45 min 3.5 m2 2 Pers. 
   Afvoeren sloopmateriaal 20 min .25 m3 1 Pers. 

 

Aantal medewerkers 

Maximaal 2 medewerkers in de ruimte 

Overlast door stof 

Het slopen van de vloer en wand gaat met stof gepaard. Door het verwijderen van het plafond komt ook stof vrij. 
Tussen de de plafondplaten en de houtenbalklaag heeft zich in de loop der jaren stof opgehoopt.  

Overlast door geluid 

Het uithaken van de badkamer en tussenmuur zal met een breekhamer plaatsvinden, dit brengt veel geluid met 
zich mee. Voor deze werkzaamheden staat bijna twee uur gerekend. Om het deurkozijn te verwijderen zal deze 
doorgezaagd worden om vervolgens de kunnen uitbreken. 

  

Inclusief plafond 
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Activiteit Werkwijze 

Realiseren nieuwe vloer 

 
 

Omschrijving 

Op de bestaande (houten) vloer wordt een nieuwe vloer 
aangebracht dit door middel van lewis plaat waarop een 
druklaag gestort wordt. Om de hoogte van de nieuwe vloer 
te beperken wordt in het nieuwe uitvoeringsproces het 
leidingwerk onder de vloer/plafond aangebracht. Door het 
leidingwerk te verplaatsen kan de montage van de leidingen 
losgekoppeld worden van de werkzaamheden in de 
badkamer.  

Bij de keuze voor een afwerking van Vinyl of PVC dit in de 
nieuwe betonvloer afschot richting de douchehoek aangebracht worden. Mosa heeft hier een speciaal paneel 
voor. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Vloerconstructie 155 min 

   
   Leggen Lewis platen 65 min 2.9 m2 2 pers. 
   Gat boren in vloer tbv douche, wastafel en 
wasmachine 

60 min 1 post 1 pers. 

   Aanbrengen randstroken en kimband 15 min 7,5 m1 2 pers. 
   Plaatsen vloerwapening 25 min 1 post 2 pers. 
   Storten beton 30 min 0,1 m3 2 pers. 
     
Koofconstructie in de hal     
   Sloopwerk     
      Plafond hal (deels) verwijderen 12 min 0,9 m2 1 pers. 
      Plafond toilet verwijderen 15 min 1,1 m2 1 pers. 
      Bovenlicht toilet verwijderen 15 min 1 post 1 pers. 
   Installatie     
      Leidingwerk wastafel, wasmachine en 
douche aansluiten 

75 min 1 post 1 pers. 

      Vervangen standleiding badkamer 60 min 2.2 m1 1 pers. 
      Koofconstructie     
         Bovenlicht toilet dichtmaken 20 min 0.5 m2 1 pers. 
         Prefab koof aanbrengen in hal 30 min 1 post 2 pers. 
         Afkitten constructie 9 min 1 post 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

Leidingwerk onder  
de vloer 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Maximaal 2 medewerkers in de ruimte 

Overlast door stof 

Bij de werkzaamheden komt stof vrij door het sloopwerk van het plafond in de hal. Het is benodigd om deze te 
verwijderen om sparingen in de badkamervloer te maken en het leidingwerk aan te sluiten.  

Overlast door geluid 

Het sloop geluid is beperkt tot het loswringen van de huidige plafondplaten en het lokaal verwijderen van rachel 
latten. 
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   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen nieuwe installatie 

 
 

Omschrijving 

Bij de renovatie wordt het leidingswerk vervangen, deze is in de huidige situatie op de muur bevestigd. De 
leidingen zijn dan onderhevig aan vochtigheid waardoor ze kunnen gaan roesten. Bij een gerenoveerde badkamer 
wordt het leidngwerk in de wand verwerkt.  

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Installatie 

    
   Freeswerk leidingwerk wand 40 min 11 m1 1 pers. 
   Aanpassen E&W installatie vanaf Cv-installatie 90 min 1 post 1 pers. 
   Aansluiten waterleiding wastafel 50 min 9 m1 1 pers. 
   Aanbrengen muurplaat 15 min 2 st 1 pers. 
   Aanbrengen waterleiding wasmachine 60 min 11 m1 1 pers. 
   Aanbrengen afzuigkanaal 30 min 1 post 1 pers. 
Het freeswerk kan plaatsvinden gelijktijdig met het sloopwerk, zodoende kan het afval gelijktijdig met het 
sloopafval opgeruimd worden.  

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Elektra 

    
   Aanpassen centraaldoos plafond 10 min 1 stuks 1 pers. 
   Vervangen schakelmateriaal 30 min 2 stuks 1 pers. 
   Aanbrengen wandcontactdoos 30 min 2 stuks 1 pers. 
   Aansluiten wandcontactdoos 70 min 2 stuks 1 pers. 
   Aansluiten radiator 70 min 1 stuks 1 pers. 
   Aansluiten afzuigventiel 60 min 1 stuks 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

De sleuvenfrees is voorzien van een watertoevoer, dit enerzijds om de frees te koelen anderzijds om 
stofverspreiding te verminderen.  

Overlast door geluid 

De geluidproductie bij het infrezen van leidingen is hoog en ligt op 100 dB(A) of hoger. 

 

  

Infrezen 
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Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen nieuwe installatie 

 
 

Omschrijving 

Bij de renovatie wordt het leidingswerk vervangen, deze is in de huidige situatie op de muur bevestigd. De 
leidingen zijn dan onderhevig aan vochtigheid waardoor ze kunnen gaan roesten. Bij een gerenoveerde badkamer 
wordt het leidngwerk in de wand verwerkt. Ondanks de term opbouw worden de leidingen wel weggewerkt maar 
dit achter de nieuwe wandpanelen. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Aanpassen E&W installatie vanaf Cv-installatie 90 min 1 post 1 pers. 
Aanbrengen waterleiding wastafel 50 min 9 m1 1 Pers. 
Aanbrengen muurplaat 15 min 2 st 1 Pers. 
Aanbrengen waterleiding wasmachine 60 min 11 m1 1 Pers. 
verlengen leidingwerk douche 30 min 1 post 1 Pers. 
Aanbrengen afzuigkanaal 30 min 1 post 1 Pers. 
In plaats van leidingen infrezen worden deze direct op de huidige wandafwerking aangebracht . 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Elektra 140 min 

   
   Aanpassen centraaldoos plafond 10 min 1 stuks 1 pers. 
   Vervangen schakelmateriaal 30 min 2 stuks 1 pers. 
   Aanbrengen wandcontactdoos 30 min 2 stuks 1 pers. 
   Aansluiten wandcontactdoos 70 min 2 stuks 1 pers. 
   Aansluiten radiator 70 min 1 stuks 1 pers. 
   Aansluiten afzuigventiel 60 min 1 stuks 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Er nauwelijks sprake van overlast door geluid, er is enkel geluik hoorbaar voor het bevestigen van de leidingen 
tegen de wand 

 

  

Opbouw 
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Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen wandafwerking 

 
 

Omschrijving 

Het wandpaneel wordt op regelwerk bestaande uit rachels of WBP aangebracht. Zowel het regelwerk als de 
panelen worden mechanisch bevestigd 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Wand 

    
   Aanbrengen Wedi uitvulstroken Mosa 70 min 21 m1 2 pers. 
   Ontvetten ondergrond 30 min 

  
1 pers. 

   Aanbrengen koof t.b.v. MV 25 min 1 post 2 pers. 
   Aanbrengen Mosa panel 180 min 20 m2 2 pers. 
   Inwassen tegelpanelen 60 min 20 m2 1 pers. 
   Afkitten panelen 45 min 1 post 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 medewerkers 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Het regelwerk wordt mechanisch bevestigd, hierdoor zal er geluid klopboren hoorbaar zijn. De bevestiging van de 
wandpanelen is minder hoorbaar omdat deze schroeven in het regelwerk bevestigd worden. 

 

  

Wandpaneel 
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Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen wandafwerking 

 
 

Omschrijving 

De nieuwe wandafwerking met tegels is voorzien door middel van Mosa Panel. Dit zijn modudaire en 
verdiepingshoge elementen met tegels. Voor het aanbrengen wordt daar waar nodig de wand uitgevuld zodanig 
dat de panelen over het bestaande tegelwerk kunnen worden aangebracht. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Uitvullen wand met WBP 7,5*0,1*18 70 min 0,75 m2 2 Pers. 
Regelwerk h.o.h 300 mm (25 x 2,4) 145 min 60 m1 2 Pers. 
Aftimmeren koof 25 min 11 m1 2 Pers. 
Fibo trespo compleet 240 min 20 m2 1 Pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 medewerkers 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Nihil, elementen worden gelijmd 

 

  

Tegelpaneel 
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Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen plafondafwerking 

 
 

Omschrijving 

De nieuwe plafondafwerking wordt daar waar mogelijk op het regelwerk van het oude plafond aangebracht. Het is 
niets uitgesloten dat er regels verwijderd worden of beschadigd raken en daardoor vervangen moeten worden. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Werknemers 
   Plafond 

    
   Herstellen regelwerk 40 min 1 post 2 pers. 
   Aanbrengen plafondplint 25 min 7,5 m1 2 pers. 
   Aanbrengen plafondafwerking 60 min 3 m2 2 pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 medewerkers 

Overlast door stof 

Pas zagen van regels en plafondplaten (kan ook buiten de woning plaatsvinden) 

Overlast door geluid 

Geluid van schroefmachine 

 

  

Plafondplaten 
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Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen plafondafwerking 

 
 

Omschrijving 

Een spanplafond kan onder het huidige plafond aangebracht worden, hiervoor wordt een kader onder het oude 
plafond gemaakt. Hieraan wordt een profiel bevestigd waarmee het doek opgespannen kan worden. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Plafond 

    
   Aanbrengen regelwerk spanplafond 30 min 1 post 1 pers. 
   Aanbrengen spandoek 50 min 7,5 m1 2 pers. 
   Aansluiten spot 12 min 3 m2 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 medewerkers 

Overlast door stof 

nihil 

Overlast door geluid 

Geluid van klopboor bij het aanbrengen van het kader 

 

  

Spanplafond 
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Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen vloerafwerking 

 
 

Omschrijving 

De Mosa tegelpanelen kunnen rechtstreeks op de ondergrond gelijmd worden, voor de afwatering in de 
douchehoek is een speciaal paneel verkrijgbaar. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Vloer  

    
   Mosa douchepaneel aanbrengen 30 min 1 m2 2 pers. 
   Mosa vloerpanelen aanbrengen 60 min 1,8 m1 1 pers. 
   Aanbrengen kunststeen dorpel 30 min 2,8 m2 1 pers. 
   Vloerpaneel inwassen 17 min 1 m1 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 medewerkers 

Overlast door stof 

Nihil, panelen komen prefab aan 

Overlast door geluid 

nihil 

 

  

Tegelpaneel 
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Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen vloerafwerking 

 
 

Omschrijving 

Een vloerafwerking van PVC of Vinyl kan rechtstreek op de ondergrond worden verlijmd. Doordat er een nieuwe 
vloer in de badkamer is gestort mag er worden uitgegaan dat deze voldoende vlak is. Wel moet in de ondervloer 
een voorzien worden getroffen voor afschot in de douchehoek. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Vloer  

    
Vinyl vloer aanbrengen 60 min 1 m2 1 Pers. 
Aanbrengen kunststeen dorpel 30 min 1,8 m1 1 Pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

nihil 

Overlast door geluid 

nihil 

 

  

Vloerafwerking 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Afmonteren badkamer 

 
 

Omschrijving 

Wannwr de badkamer is voorzien van nieuw leidingwerk, vloer-,wand- en plafondafwerking kan deze 
afgemonteerd worden. In douchehoek wordt een douchegarnituur en een thermostatische mengkraan 
gemonteerd. Wastafel bestaat uit een kermische wastafel, planchet, spiegel en wastagelkraan. In de uitbreiding is 
een aansluiting (en afvoer) voor de wasmachine voorzien. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Afmontage 

    
   Vervangen hang- en sluitwerk 46 min 1 post 1 pers. 
   Afmonteren sanitair (wastafel, planchet en 
spiegel) 

75 min 1 post 1 pers. 

   Aanbrengen douchekraan 45 min 1 stuks 1 pers. 
   Schoon achterlaten werkgebied 45 min 1 post 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

Nihil enkele schroeven door de nieuwe wandafwerking. 

Overlast door geluid 

nihil 

 

  

Sanitair e.d 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

TOILET 

Activiteit Werkwijze 

Sloopwerk bestaand toilet 

 
 

Omschrijving 

Het sloopwerk van het toilet bestaat uit het verwijderen van de toilet en het bijbehorende leiding werk. Vervolgens 
wordt het wandtegelwerk verwijderd. In het kader van terugdringen van de uitvoeringstijd wordt ervoor gekozen 
om de vloertegels te handhaven en hierover een nieuwe vloerafwerking aan te brengen. Hierbij uitgaande dat de 
nieuwe toiletpot op de bestaande riolering kan worden aangesloten. 

De afvoer van de badkamer wordt doormiddel van de standleiding, in de hoek van het toilet, naar de 
hoofdriolering. Voor de riolering van de badkamer is een koof voorzien waarin het leidingwerk richting standleiding 
loopt. Hiervoor is het slopen van het plafond benodigd. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Sloop 

    
   Afplakken hal 45 min 8 m2 1 pers. 
   Verwijderen toilet 30 min 1 post 1 pers. 
   Verwijderen opbouw leidingwerk 30 min 2 m1 1 pers. 
   Verwijderen dorpel 15 min 1 stuks 1 pers. 
   Afvoeren sloopmateriaal 12 min 0,25 m3 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

Vanwege de ruimte, 1 medewerker 

Overlast door stof 

Het slopen van de vloer en wand gaat met stof gepaard.  

Overlast door geluid 

Voor het afhakken vande tegels wordt een breekhamer gebruikt. 

 

  

Sloopwerk toilet 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen nieuwe installatie 

 
 

Omschrijving 

Bij de renovatie wordt het leidingswerk vervangen, deze is in de huidige situatie op de muur bevestigd. De 
leidingen zijn dan onderhevig aan vochtigheid waardoor ze kunnen gaan roesten.  

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Installatie 

    
   Freeswerk leidingwerk 18 min 2 m1 1 pers. 
   Aanbrengen waterleiding fonteintje 12 min 2 m1 1 pers. 
   Aanbrengen muurplaat 24 min 2 st 1 pers. 
   Aanbrengen waterleiding stortbak 17 min 2,8 m1 1 pers. 
   Aanbrengen afzuigkanaal 30 min 1 post 1 pers. 
Het freeswerk kan plaatsvinden gelijktijdig met het sloopwerk, zodoende kan het afval gelijktijdig met het 
sloopafval opgeruimd worden.  

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Installatie 

    
   Aanpassen centraaldoos plafond 24 min 1 stuks 1 pers. 
   Vervangen schakelmateriaal 15 min 1 stuks 1 pers. 
   Aansluiten afzuigventiel 60 min 1 stuks 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

De sleuvenfrees is voorzien van een watertoevoer, dit enerzijds om de frees te koelen anderzijds om 
stofverspreiding te verminderen.  

Overlast door geluid 

De geluidproductie bij het infrezen van leidingen is hoog en ligt op 100 dB(A) of hoger. 

 

  

Infrezen 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen nieuwe installatie 

 
 

Omschrijving 

Bij de renovatie wordt het leidingswerk vervangen, deze is in de huidige situatie op de muur bevestigd. De 
leidingen zijn dan onderhevig aan vochtigheid waardoor ze kunnen gaan roesten. Ondanks de term opbouw 
worden de leidingen wel weggewerkt maar dit achter de nieuwe wandpanelen. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Sloop 

    
Afplakken hal 45 min 8 m2 1 pers. 
Verwijderen toilet 30 min 1 post 1 Pers. 
Verwijderen opbouw leidingwerk 30 min 2 m1 1 Pers. 
Verwijderen dorpel 15 min 1 stuks 1 Pers. 
Afvoeren sloopmateriaal 12 min 0,25 m3 1 Pers. 
In plaats van leidingen infrezen worden deze direct op de huidige wandafwerking aangebracht . 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Er nauwelijks sprake van overlast door geluid, er is enkel geluik hoorbaar voor het bevestigen van de leidingen 
tegen de wand 

 

  

Opbouw 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen wandafwerking 

 
 

Omschrijving 

Het wandpaneel wordt op regelwerk bestaande uit rachels of WBP aangebracht. Zowel het regelwerk als de 
panelen worden mechanisch bevestigd 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Wand 

    
Uitvullen wand met WBP 7,5*0,1*18 36 min 10 m1 1 Pers. 
Regelwerk h.o.h 300 mm (25 x 2,4) 60 min 1 post 2 Pers. 
Aftimmeren koof 35 min 7,8 m2 1 Pers. 
Fibo trespo compleet 120 min 7,8 m2 1 Pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 (2)medewerker(s) 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Het regelwerk wordt mechanisch bevestigd, hierdoor zal er geluid klopboren hoorbaar zijn. De bevestiging van de 
wandpanelen is minder hoorbaar omdat deze schroeven in het regelwerk bevestigd worden. 

 

  

Wandpaneel 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen wandafwerking 

 
 

Omschrijving 

De nieuwe wandafwerking met tegels is voorzien door middel van Mosa Panel. Dit zijn modudaire en 
verdiepingshoge elementen met tegels. Voor het aanbrengen wordt daar waar nodig de wand uitgevuld zodanig 
dat de panelen over het bestaande tegelwerk kunnen worden aangebracht. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Wand 

    
   Aanbrengen Wedi uitvulstroken  60 min 10 m1 1 pers. 
   Aanbrengen prefab koof 25 min 1 post 2 pers. 
   Mosa panel wand 100 min 7,8 m2 1 pers. 
   Inwassen tegelpanelen 28 min 7,8 m2 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 (2) medewerkers 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Nihil, elementen worden gelijmd 

 

  

Tegelpaneel 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen plafondafwerking 

 
 

Omschrijving 

De nieuwe plafondafwerking wordt daar waar mogelijk op het regelwerk van het oude plafond aangebracht. Het is 
niets uitgesloten dat er regels verwijderd worden of beschadigd raken en daardoor vervangen moeten worden. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Werknemers 
   Plafond 

    
   Herstellen regelwerk 60 min 1 post 1 pers. 
   aanbrengen plafondplint 24 min 4 m1 1 pers. 
   Aanbrengen plafondafwerking 39 min 1 m2 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

Pas zagen van regels en plafondplaten (kan ook buiten de woning plaatsvinden) 

Overlast door geluid 

Geluid van schroefmachine 

 

  

Plafondplaten 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen plafondafwerking 

 
 

Omschrijving 

Een spanplafond kan onder het huidige plafond aangebracht worden, hiervoor wordt een kader onder de 
bestaande plafondconstructie  gemaakt. Hieraan wordt een profiel bevestigd waarmee het doek opgespannen kan 
worden. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Plafond 

    
   Aanbrengen regelwerk spanplafond 36 min 1 post 1 pers. 
   Aanbrengen spandoek 42 min 4 m1 2 pers. 
   Aansluiten spot 6 min 1 m2 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 (2) medewerker(s) 

Overlast door stof 

nihil 

Overlast door geluid 

Geluid van klopboor bij het aanbrengen van het kader 

 

  

Spanplafond 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen vloerafwerking 

 
 

Omschrijving 

De Mosa tegelpanelen kunnen rechtstreeks op de ondergrond gelijmd worden. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Vloer 

    
   Mosa vloerpanelen aanbrengen 51 min 1 m2 1 pers. 
   Aanbrengen kunststeen dorpel 15 min 1 m2 1 pers. 
   Vloerpaneel inwassen 10 min 1 m1 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

Nihil, panelen komen prefab aan 

Overlast door geluid 

nihil 

 

  

Tegelpaneel 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen vloerafwerking 

 
 

Omschrijving 

Voor de  vloerafwerking van PVC of Vinyl kan worden aangebracht dient de bestaande tegelvloer geegaliseerd te 
worden. Hierop kan dan de nieuwe vloerafwerking gelijmd worden 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Tekst3 
Vloer 

    
Egaliseren tegelvloer 12 min 1 m2 1 man 
Vinyl vloer aanbrengen 21 min 1 m2 1 man 
Aanbrengen kunststeen dorpel 30 min 1 m1 1 man 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

nihil 

Overlast door geluid 

nihil 

 

  

Vloerafwerking 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Afmonteren toilet 

 
 

Omschrijving 

Tijdens de afmontage wordt de toiletpot en het fonteintje aangesloten en de toiletruimte klaar voor gebruik. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Afmontage 

    
   Vervangen hang- en sluitwerk 47 min 1 post 1 pers. 
   Plaatsing toilet 48 min 1 post 1 pers. 
   Aansluiten toilet 60 min 1 stuks 1 pers. 
   Schoon achterlaten werkgebied 30 min 1 post 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

Nihil enkele schroeven door de nieuwe wandafwerking. 

Overlast door geluid 

nihil 

 

  

Sanitair e.d 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

KEUKEN 

Activiteit Werkwijze 

Sloopwerk bestaande keuken 

 
 

Omschrijving 

Het sloopwerk van de keuken bestaat uit demonteren van het leidingwerk om vervolgens het keukenblok te 
kunnen verwijderen. De wandafwerking blijft daar waar mogelijk gehandhaafd. De vloer afwerking wordt afgedekt 
en blijf liggen.  

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Sloop 

    
   Afkoppelen installaties 45 min 1 post 1 pers. 
   Verwijderen keukenblok 60 min 1 stuks 2 pers. 
   Verwijderen opbouw installatie 45 min 1 post 1 pers. 
   Afvoeren sloopmateriaal 24 min 0,8 m3 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 (2) medewerkers 

Overlast door stof 

Sloopwerk van de bestaande wandafwerking  

Overlast door geluid 

Geluid van breekhamer bij het verwijderen van de wandafwerking 

 

  

Behoud van plafond 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Sloopwerk bestaande keuken 

 
 

Omschrijving 

Het sloopwerk van de keuken bestaat uit demonteren van het leidingwerk om vervolgens het keukenblok te 
kunnen verwijderen. De wandafwerking blijft daar waar mogelijk gehandhaafd. De vloer afwerking wordt afgedekt 
en blijf liggen. Door het plafond te verwijderen kan daar waar nodig leidingwerk aangepast en het nieuwe plafond 
aansluiten op de nieuwe afwerkingen. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Sloop 

    
Afkoppelen installaties 45 min 1 post 1 Pers. 
Verwijderen keukenblok 60 min 1 stuks 1 Pers. 
Verwijderen opbouw installatie 45 min 1 post 2 Pers. 
Verwijderen plafond  60 min 9.2  m2  2 Pers.  
Afvoeren sloopmateriaal 24 min 0,8 m3 1 Pers. 

 

Aantal medewerkers 

Vanwege de ruimte, 1 medewerker 

Overlast door stof 

Sloopwerk van de bestaande wandafwerking  en het oude plafond 

Overlast door geluid 

Geluid van breekhamer bij het verwijderen van de wandafwerking. 

 

  

Inclusief plafond 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen nieuwe installatie 

 
 

Omschrijving 

Het nieuwe leidingwerk is gesitueerd rondom het nieuwe keukenblok. Het installatiewerk bestaat uit: 

 Boven keukenblok 2x een dubbele WCD 
 Kookhoek 1 dubbele WCD  
 Loze leiding voor elektrisch koken 
 WCD voor afzuigkap 
 Dubbele WCD voor koelkast op andere muur.  
 Loze leiding voor vaatwasser.  
 Schakelaar voor buitenverlichting op de wand bij de achterdeur 
 Gasaansluiting  
 Perilex aansluiting voor elektrisch koken. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Installatie 

    
Maken perilex aansluiting 45 min 1 stuks 1 Pers. 
Aanpassing meterkast 180 min 1 post 1 Pers. 
Aanbrengen wandcontactdoos 30 min 5 stuks 1 Pers. 
Aanbrengen afzuigventiel 30 min 1 stuks 1 Pers. 
Aanbrengen waterleiding keukenkraan 45 min 3 m1 1 Pers. 
Aanbrengen muurplaat 15 min 1 stuks 1 Pers. 
Aanbrengen aansluiting vaatwasser 20 min 1 stuks 1 Pers. 
Aanbrengen gasaansluiting 45 min 1 stuks 1 Pers. 
Aanbrengen afvoer gootsteen 30 min 1 m1 1 Pers. 
In plaats van leidingen infrezen worden deze direct op de huidige wandafwerking aangebracht . 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Er nauwelijks sprake van overlast door geluid, er is enkel geluik hoorbaar voor het bevestigen van de leidingen 
tegen de wand 

  

Opbouw 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen nieuwe installatie 

 
 

Omschrijving 

Het nieuwe leidingwerk is gesitueerd rondom het nieuwe keukenblok. Het installatiewerk bestaat uit: 

 Boven keukenblok 2x een dubbele WCD 
 Kookhoek 1 dubbele WCD  
 Loze leiding voor elektrisch koken 
 WCD voor afzuigkap 
 Dubbele WCD voor koelkast op andere muur.  
 Loze leiding voor vaatwasser.  
 Schakelaar voor buitenverlichting op de wand bij de achterdeur 
 Gasaansluiting  
 Perilex aansluiting voor elektrisch koken. 

Het leidingwerk wordt hiervoor in de wand ingefreesd 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Installatie 

    
   Freeswerk leidingwerk 25 min 1 stuks 1 pers. 
   Maken perilex aansluiting 45 min 1 post 1 pers. 
   Aanpassing meterkast 180 min 5 stuks 1 pers. 
   Aanbrengen wandcontactdoos 30 min 1 stuks 1 pers. 
   Aanbrengen afzuigventiel 30 min 3 m1 1 pers. 
   Aanbrengen waterleiding keukenkraan 45 min 1 stuks 1 pers. 
   Aanbrengen muurplaat 15 min 1 stuks 1 pers. 
   Aanbrengen aansluiting vaatwasser 20 min 1 stuks 1 pers. 
   Aanbrengen gasaansluiting 45 min 1 m1 1 pers. 
   Aanbrengen afvoer gootsteen 30 min 1 m1 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

De sleuvenfrees is voorzien van een watertoevoer, dit enerzijds om de frees te koelen anderzijds om 
stofverspreiding te verminderen.  

Overlast door geluid 

De geluidproductie bij het infrezen van leidingen is hoog en ligt op 100 dB(A) of hoger. 

  

Infrezen 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen wandafwerking 

 
 

Omschrijving 

Het wandpaneel wordt op regelwerk bestaande uit rachels of WBP aangebracht. Zowel het regelwerk als de 
panelen worden mechanisch bevestigd 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Personen 
Wand 

    
Uitvullen wand met WBP 7,5*0,1*18 270 min 3 m2 2 Pers. 
Regelwerk h.o.h 300 mm (25 x 2,4) 200 min 84 m1 2 Pers. 
Fibo trespo totaal 225 min 25 m2 2 Pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 medewerkers 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Het regelwerk wordt mechanisch bevestigd, hierdoor zal er geluid klopboren hoorbaar zijn. De bevestiging van de 
wandpanelen is minder hoorbaar omdat deze schroeven in het regelwerk bevestigd worden. 

 

  

Wandpaneel 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen wandafwerking 

 
 

Omschrijving 

De nieuwe wandafwerking met tegels is voorzien door middel van Mosa Panel. Dit zijn modudaire en 
verdiepingshoge elementen met tegels. Voor het aanbrengen wordt daar waar nodig de wand uitgevuld zodanig 
dat de panelen over het bestaande tegelwerk kunnen worden aangebracht. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Wand 

    
   Aanbrengen uitvulstroken Mosa 180 min 30 m1 2 pers. 
   Mosa panel wand 300 min 25 m2 2 pers. 
   Inwassen tegelpanelen 90 min 25 m2 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 (1) medewerker(s) 

Overlast door stof 

nihil  

Overlast door geluid 

Nihil, elementen worden gelijmd 

 

  

Tegelpaneel 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen plafondafwerking 

 
 

Omschrijving 

De nieuwe plafondafwerking wordt daar waar mogelijk op het regelwerk van het oude plafond aangebracht. Het is 
niets uitgesloten dat er regels verwijderd worden of beschadigd raken en daardoor vervangen moeten worden. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid Werknemers 
   Plafond 

    
   Herstellen regelwerk 60 min 1 post 2 pers. 
   aanbrengen plafondplint 69 min 11,5 m1 2 pers. 
   Aanbrengen plafondafwerking 200 min 9,1 m2 2 pers. 
   Schoon achterlaten werkgebied 70 min 1 post 2 pers. 

 

Aantal medewerkers 

2 medewerkers 

Overlast door stof 

Pas zagen van regels en plafondplaten (kan ook buiten de woning plaatsvinden) 

Overlast door geluid 

Geluid van schroefmachine 

 

  

Plafondplaten 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Aanbrengen plafondafwerking 

 
 

Omschrijving 

Een spanplafond kan onder het huidige plafond aangebracht worden, hiervoor wordt een kader onder de 
bestaande plafondconstructie  gemaakt. Hieraan wordt een profiel bevestigd waarmee het doek opgespannen kan 
worden. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Plafond 

    
   Aanbrengen regelwerk spanplafond 40 min 12 m1 2 pers. 
   Aanbrengen spandoek 80 min 9,1 m1 2 pers. 
   Aansluiten spot 12 min 4 stuks 1 pers. 
   Schoon achterlaten werkgebied 70 min 1 post 2 pers. 

 

Aantal medewerkers 

 2 medewerker 

Overlast door stof 

nihil 

Overlast door geluid 

Geluid van klopboor bij het aanbrengen van het kader 

 

  

Spanplafond 



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

Activiteit Werkwijze 

Afmonteren keuken 

 

 
 

Omschrijving 

Tijdens de afmontage wordt de toiletpot en het fonteintje aangesloten en de toiletruimte klaar voor gebruik. 

Bouwtijd 

Taaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen 
Afmontage 354 min 

   
   Plaatsing keuken 240 min 1 post 1 pers. 
   Aansluiten wandcontactdoos 60 min 5 stuks 1 pers. 
   Aansluiten gaskraan 24 min 1 stuks 1 pers. 
   Aansluiten keukenkraan 30 min 1 stuks 1 pers. 

 

Aantal medewerkers 

1 medewerker 

Overlast door stof 

Stof/verpakkingsmateriaal 

Overlast door geluid 

Geluid van schroefmachine 

 

 

 

 

  

Keukenblok e.d 



Id TaakmodusTaaknaam Duur Hoeveelheid Eenheid personen

1 Badkamer 1424 min

2 Sloopwerk badkamer 340 min

3 Afplakken trap 45 min 8 m2 1 pers.

4 Afplakken overloop 60 min 1 post 1 pers.

5 Verwijderen sanitair en  opbouw leidingwerk 60 min 7 m1 1 pers.

6 Verwijderen kast slaapkamer II 60 min 1 post 1 pers.

7 Verwijderen deurkozijn 30 min 1 post 2 pers.

8 Dichtzetten sparing 90 min 2 m2 1 pers.

9 Sloopwerk vloer 45 min 3.5 m2 2 pers.

10 Afvoeren sloopmateriaal 20 min .25 m3 1 pers.

11 Vloerconstructie 155 min

12 Leggen Lewis platen 65 min 2.9 m2 2 pers.

13 Gat boren in vloer tbv douche, wastafel en 
wasmachine

60 min 1 post 1 pers.

14 Aanbrengen randstroken en kimband 15 min 7,5 m1 2 pers.

15 Plaatsen vloerwapening 25 min 1 post 2 pers.

16 Storten beton 30 min 0,1 m3 2 pers.

17 Installatie 575 min

18 Freeswerk leidingwerk wand 40 min 11 m1 1 pers.

19 Aanpassen E&W installatie vanaf Cv-installatie 90 min 1 post 1 pers.

20 Aansluiten waterleiding wastafel 50 min 9 m1 1 pers.

21 Aanbrengen muurplaat 15 min 2 st 1 pers.

22 Aanbrengen waterleiding wasmachine 60 min 11 m1 1 pers.

23 Aanbrengen afzuigkanaal 30 min 1 post 1 pers.

24 Wand 410 min

25 Aanbrengen Wedi uitvulstroken Mosa 70 min 21 m1 2 pers.

26 Ontvetten ondergrond 30 min 20 m2 1 pers.

27 Aanbrengen koof t.b.v. MV 25 min 1 post 2 pers.

28 Aanbrengen Mosa panel 180 min 20 m2 2 pers.

29 Inwassen tegelpanelen 60 min 20 m2 1 pers.

30 Afkitten panelen 45 min 1 post 1 pers.

31 Elektra 140 min

32 Aanpassen centraaldoos plafond 10 min 1 stuks 1 pers.

33 Vervangen schakelmateriaal 30 min 2 stuks 1 pers.

34 Aanbrengen wandcontactdoos 30 min 2 stuks 1 pers.

35 Aansluiten wandcontactdoos 70 min 2 stuks 1 pers.

36 Aansluiten radiator 70 min 1 stuks 1 pers.

37 Aansluiten afzuigventiel 60 min 1 stuks 1 pers.

38 Plafond 92 min

39 Aanbrengen regelwerk spanplafond 30 min 1 post 1 pers.

40 Aanbrengen spandoek 50 min 7,5 m1 2 pers.

41 Aansluiten spot 12 min 3 m2 1 pers.

42 Vloer 137 min

43 Mosa douchepaneel aanbrengen 30 min 1 m2 2 pers.

44 Mosa vloerpanelen aanbrengen 60 min 1,8 m1 1 pers.

45 Aanbrengen kunststeen dorpel 30 min 2,8 m2 1 pers.

46 Vloerpaneel inwassen 17 min 1 m1 1 pers.

47 Afmontage 984 min

48 Vervangen hang- en sluitwerk 46 min 1 post 1 pers.

49 Afmonteren sanitair (wastafel, planchet en spiegel)75 min 1 post 1 pers.

50 Aanbrengen douchekraan 45 min 1 stuks 1 pers.

51 Schoon achterlaten werkgebied 45 min 1 post 1 pers.

52 Koofconstructie in de hal 421 min

53 Sloopwerk 42 min

54 Plafond hal (deels) verwijderen 12 min 0,9 m2 1 pers.

55 Plafond toilet verwijderen 15 min 1,1 m2 1 pers.

56 Bovenlicht toilet verwijderen 15 min 1 post 1 pers.

57 Installatie 308 min

58 Leidingwerk wastafel, wasmachine en douche aansluiten75 min 1 post 1 pers.

59 Vervangen standleiding badkamer 60 min 2.2 m1 1 pers.

60 Koofconstructie 59 min

61 Bovenlicht toilet dichtmaken 20 min 0.5 m2 1 pers.

62 Prefab koof aanbrengen in hal 30 min 1 post 2 pers.

63 Afkitten constructie 9 min 1 post 1 pers.

64 Toilet 807 min

65 Sloop 168 min

66 Afplakken hal 45 min 8 m2 1 pers.

67 Verwijderen toilet 30 min 1 post 1 pers.

68 Verwijderen opbouw leidingwerk 30 min 2 m1 1 pers.

69 Verwijderen dorpel 15 min 1 stuks 1 pers.

70 Afvoeren sloopmateriaal 12 min 0,25 m3 1 pers.

71 Installatie 410 min

72 Freeswerk leidingwerk 18 min 2 m1 1 pers.

73 Aanbrengen waterleiding fonteintje 12 min 2 m1 1 pers.

74 Aanbrengen muurplaat 24 min 2 st 1 pers.

75 Aanbrengen waterleiding stortbak 17 min 2,8 m1 1 pers.

76 Aanbrengen afzuigkanaal 30 min 1 post 1 pers.

77 Wand 273 min

78 Aanbrengen Wedi uitvulstroken 60 min 10 m1 1 pers.

79 Aanbrengen prefab koof 25 min 1 post 2 pers.

80 Mosa panel wand 100 min 7,8 m2 1 pers.

81 Inwassen tegelpanelen 28 min 7,8 m2 1 pers.

82 Installatie 90 min

83 Aanpassen centraaldoos plafond 24 min 1 stuks 1 pers.

84 Vervangen schakelmateriaal 15 min 1 stuks 1 pers.

85 Aansluiten afzuigventiel 60 min 1 stuks 1 pers.

86 Plafond 84 min

87 Aanbrengen regelwerk spanplafond 36 min 1 post 1 pers.

88 Aanbrengen spandoek 42 min 4 m1 2 pers.

89 Aansluiten spot 6 min 1 m2 1 pers.

90 Vloer 118 min

91 Mosa vloerpanelen aanbrengen 51 min 1 m2 1 pers.

92 Aanbrengen kunststeen dorpel 15 min 1 m2 1 pers.

93 Vloerpaneel inwassen 10 min 1 m1 1 pers.

94 Afmontage 358 min

95 Vervangen hang- en sluitwerk 47 min 1 post 1 pers.

96 Plaatsing toilet 48 min 1 post 1 pers.

97 Aansluiten toilet 60 min 1 stuks 1 pers.

98 Schoon achterlaten werkgebied 30 min 1 post 1 pers.

99 Keuken 1287 min

100 Sloop 174 min

101 Afkoppelen installaties 45 min 1 post 1 pers.

102 Verwijderen keukenblok 60 min 1 stuks 2 pers.

103 Verwijderen opbouw installatie 45 min 1 post 1 pers.

104 Afvoeren sloopmateriaal 24 min 0,8 m3 1 pers.

105 Installatie 435 min

106 Freeswerk leidingwerk 25 min 1 stuks 1 pers.

107 Maken perilex aansluiting 45 min 1 post 1 pers.

108 Aanpassing meterkast 180 min 5 stuks 1 pers.

109 Aanbrengen wandcontactdoos 30 min 1 stuks 1 pers.

110 Aanbrengen afzuigventiel 30 min 3 m1 1 pers.

111 Aanbrengen waterleiding keukenkraan 45 min 1 stuks 1 pers.

112 Aanbrengen muurplaat 15 min 1 stuks 1 pers.

113 Aanbrengen aansluiting vaatwasser 20 min 1 stuks 1 pers.

114 Aanbrengen gasaansluiting 45 min 1 m1 1 pers.

115 Aanbrengen afvoer gootsteen 30 min 1 m1 1 pers.

116 Wand 570 min

117 Aanbrengen uitvulstroken Mosa 180 min 30 m1 2 pers.

118 Mosa panel wand 300 min 25 m2 2 pers.

119 Inwassen tegelpanelen 90 min 25 m2 1 pers.

120 Afmontage 354 min

121 Plaatsing keuken 240 min 1 post 1 pers.

122 Aansluiten wandcontactdoos 60 min 5 stuks 1 pers.

123 Aansluiten gaskraan 24 min 1 stuks 1 pers.

124 Aansluiten keukenkraan 30 min 1 stuks 1 pers.

125 Plafond 222 min

126 Aanbrengen regelwerk spanplafond 40 min 12 m1 2 pers.

127 Aanbrengen spandoek 80 min 9,1 m1 2 pers.

128 Aansluiten spot 12 min 4 stuks 1 pers.

129 Schoon achterlaten werkgebied 90 min 1 post 2 pers.
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thulst
Notitie
90 min

thulst
Notitie
60 min

thulst
Notitie
90 min

thulst
Notitie
Tussen 9 en 10: afvoer put plaatsen en stellen. 60 min

thulst
Notitie
Tussen 24 en 25; in douchehoek kimband aanbrengen. 10 min

thulst
Notitie
Tussen 27 en 28: wandpanelen opmeten en maat zagen + boren. 60 min

thulst
Notitie
Tussen 42 en 43: wandpanelen opmeten en op maat zagen. 60 min

thulst
Notitie
Als eerste: Ontvetten van de vloer. 20 min

thulst
Notitie
Tussen 45 en 46: 4 uur droogtijd voor de vloer.

thulst
Notitie
Planning aanpassen: eerst de vloerpanelen plaatsen, dan de wandenpanelen plaatsen en daarna het spanplafond.

thulst
Notitie
Hier span plafond in?

thulst
Notitie
Zie feedback badkamer.

thulst
Notitie
Zie feedback badkamer.

thulst
Notitie
Hier span plafond in?

thulst
Notitie
Tijdens panelen aanbrengen ook hoekprofielen op maat zagen en plaatsen. 25 min

thulst
Notitie
Tijdens panelen aanbrengen ook hoekprofielen op maat zagen en plaatsen. 25 min

thulst
Notitie
Tijdens panelen aanbrengen ook hoekprofielen op maat zagen en plaatsen. 25 min



Id Taakmoduscodering Taaknaam Voorafgaande 

taken

Duur Hoeveelheid Eenheid

1 B 0 Badkamerrenovatie 1457 min

2 B 1 Slopen badkamer 310 min

3 B 1.1 Afplakken trap 45 min 8 m2

4 B 1.1 Afplakken overloop 3GB 60 min 1 post

5 B 1.2 Verwijderen sanitair en  opbouw leidingwerk 4 90 min 7 m1

6 B 1.3 Verwijderen kast slaapkamer II 5GE 60 min 1 post

7 B 1.3 Verwijderen deurkozijn 18 30 min 1 post

8 B 1.4 Dichtzetten sparing 7 90 min 2 m2

9 B 1.5 Sloopwerk vloer 18 60 min 3.5 m2

10 B 1.6 Afvoeren sloopmateriaal 9 20 min .25 m3

11 B 2 Realiseren vloer 200 min

12 B 2.1 Leggen Lewis platen 10 60 min 2.9 m2

13 B 2.2 Gat boren in vloer tbv douche, wastafel en 
wasmachine

12 50 min 1 post

14 B 2.3 Aanbrengen randstroken en kimband 12 15 min 7,5 m1

15 B 2.4 Plaatsen vloerwapening 19GE 25 min 1 post

16 B 2.5 Storten beton 15 30 min 0,1 m3

17 B 3 Aanbrengen leidingwerk 860 min

18 B 3.1 Freeswerk leidingwerk wand 6 40 min 11 m1

19 B 3.2 Vloerput stellen 13 60 min 1 st

20 B 3.3 Aanpassen E&W installatie vanaf Cv-installatie 4 90 min 1 post

21 B 3.4 Aansluiten waterleiding wastafel 16BE+10 min 50 min 9 m1

22 B 3.5 Aanbrengen muurplaat 23 15 min 2 st

23 B 3.6 Aanbrengen waterleiding wasmachine 21 60 min 11 m1

24 B 3.7 Aanbrengen afzuigkanaal 16BE+40 min 30 min 1 post

25 B 4 Aanbrengen vloerafwerking 330 min

26 B 4.1 Schoonmaken ondergrond 23 20 min 1 post

27 B 4.2 Vinyl op maat maken 26GB 30 min 1 post

28 B 4.3 Vinylvloer aanbrengen incl. verlijming 33 90 min 3.5 m2

29 Droogtijd vloer 28 120 min 2.8 m2

30 B 4.5 Aanbrengen kunststeen dorpel 29 30 min 1 m1

31 B 5 Aanbrengen wandafwerking 580 min

32 B 5.1 Kimband hoeken aanbrengen 26 10 min

33 B 5.2 Aanbrengen Wedi uitvulstroken Mosa 32GB 70 min 21 m1

34 B 5.3 Ontvetten ondergrond 29 30 min 20 m2

35 B 5.4 Aanbrengen koof t.b.v. MV 34 25 min 1 post

36 B 5.5 Panelen opmeten + gaten boren 34 60 min 1 post

37 B 5.6 Aanbrengen Mosa panel 36 150 min 20 m2

38 B 5.7 Hoekprofielen op maat maken 37GE 25 min 1 post

39 B 5.8 Inwassen tegelpanelen 37 60 min 20 m2

40 B 6 Afmonteren installatie 140 min

41 B 6.1 Aanpassen centraaldoos plafond 39 10 min 1 stuks

42 B 6.2 Vervangen schakelmateriaal 41 30 min 2 stuks

43 B 6.3 Aanbrengen wandcontactdoos 42 30 min 2 stuks

44 B 6.4 Aansluiten wandcontactdoos 43 70 min 2 stuks

45 B 6.5 Aansluiten radiator 43 70 min 1 stuks

46 B 6.6 Aansluiten afzuigventiel 39 60 min 1 stuks

47 B 7 Aanbregen plafondafwerking 92 min

48 B 7.1 Aanbrengen regelwerk spanplafond 41 30 min 1 post

49 B 7.2 Aanbrengen spandoek 48 50 min 7,5 m1

50 B 7.3 Aansluiten spot 49 12 min 3 m2

51 B 8 Afmonteren badkamer 987 min

52 B 8.1 Vervangen hang- en sluitwerk 16 46 min 1 post

53 B 8.2 Afmonteren sanitair (wastafel, planchet en spiegel)50 75 min 1 post

54 B 8.3 Aanbrengen douchekraan 53 45 min 1 stuks

55 B 8.4 Kitwerk panelen en installatie 54GB 45 min 1 post

56 B 8.5 Schoon achterlaten werkgebied 55 45 min 1 post

57 KO 0 Aanbrengen koofconstructie 391 min

58 KO 1 Sloopwerk 30 min

59 KO 1.1 Plafond hal (deels) verwijderen 60GB 12 min 0,9 m2

60 KO 1.2 Plafond toilet verwijderen 77 15 min 1,1 m2

61 KO 1.3 Bovenlicht toilet verwijderen 60 15 min 1 post

62 KO 2 Aanbrengen leidingwerk 134 min

63 KO 2.1 Leidingwerk wastafel, wasmachine en douche aansluiten13 75 min 1 post

64 KO 2.2 Vervangen standleiding badkamer 89 60 min 2.2 m1

65 KO 3 Koofconstructie 59 min

66 KO 3.1 Bovenlicht toilet dichtmaken 63 20 min 0.5 m2

67 KO 3.2 Prefab koof aanbrengen in hal 66 30 min 1 post

68 KO 3.3 Afkitten constructie 67 9 min 1 post

69 T 0 Toiletrenovatie 767 min

70 T 1 Slopen toilet 180 min

71 T 1.1 Afplakken hal 3GB 45 min 8 m2

72 T 1.2 Verwijderen toilet 71 30 min 1 post

73 T 1.3 Verwijderen opbouw leidingwerk 72 30 min 2 m1

74 T 1.4 Verwijderen dorpel 61 15 min 1 stuks

75 T 1.5 Afvoeren sloopmateriaal 74 12 min 0,25 m3

76 T 2 Aanbrengen leidingwerk 569 min

77 T 2.1 Freeswerk leidingwerk 73 18 min 2 m1

78 T 2.2 Aanbrengen waterleiding fonteintje 77 12 min 2 m1

79 T 2.3 Aanbrengen muurplaat 78 24 min 2 st

80 T 2.4 Aanbrengen waterleiding stortbak 79 17 min 2,8 m1

81 T 2.5 Aanbrengen afzuigkanaal 63 30 min 1 post

82 T 3 Aanbrengen vloerafwerking 498 min

83 T 3.1 Schoonmaken ondergrond 80 15 min 1 m2

84 T 3.2 Vinyl op maat maken 83GB 15 min 1 m2

85 T 3.3 Vinylvloer aanbrengen incl. verlijming 83 40 min 1 m2

86 Droogtijd vloer 85 90 min

87 T 3.4 Aanbrengen kunststeen dorpel 86 30 min 1 m2

88 T 4 Aanbrengen wandafwerking 275 min

89 T 4.1 Ontvetten ondergrond 85 60 min 7.8 m2

90 T 4.2 Aanbrengen Wedi uitvulstroken Mosa 89 60 min 10 m1

91  T 4.3 Aanbrengen koof t.b.v. standleiding 90 25 min 1 post

92 T 4.4 Panelen opmeten + gaten boren 91GB 25 min 1 post

93 T 4.5 Aanbrengen Mosa panel 92 100 min 7.8 m2

94 T 4.6 Hoekprofielen op maat maken 92GE 25 min 1 post

95 T 4.7 Inwassen tegelpanelen 93 30 min 7,8 m2

96 T 5 Afmonteren installatie 192 min

97 T 5.1 Aanpassen centraaldoos plafond 63 24 min 1 stuks
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Id Taakmoduscodering Taaknaam Voorafgaande 

taken

Duur Hoeveelheid Eenheid

98 T 5.2 Vervangen schakelmateriaal 95 15 min 1 stuks

99 T 5.3 Aansluiten afzuigventiel 81 60 min 1 stuks

100 T 6 Aanbregen plafondafwerking 84 min

101 T 6.1 Aanbrengen regelwerk spanplafond 99 36 min 1 post

102 T 6.2 Aanbrengen spandoek 101 42 min 4 m1

103 T 6.3 Aansluiten spot 102 6 min 1 m2

104 T 7 Afmonteren toilet 587 min

105 T 7.1 Vervangen hang- en sluitwerk 75 47 min 1 post

106 T 7.2 Plaatsing toilet 103 48 min 1 post

107 T 7.3 Aansluiten toilet 106 60 min 1 stuks

108 T 7.4 Schoon achterlaten werkgebied 107 30 min 1 post

109 K 0 Keukenrenovatie 1387 min

110 K 1 Slopen keuken 199 min

111 K 1.1 Afkoppelen installaties 71 45 min 1 post

112 K 1.2 Verwijderen keukenblok 111 60 min 1 stuks

113 K 1.3 Verwijderen opbouw installatie 112 45 min 1 post

114 K 1.4 Afvoeren sloopmateriaal 116 24 min 0,8 m3

115 K 2 Aanbrengen installatie 435 min

116 K 2.1 Freeswerk leidingwerk 113 25 min 1 stuks

117 K 2.2 Maken perilex aansluiting 116 45 min 1 post

118 K 2.3 Aanpassing meterkast 71 180 min 5 stuks

119 K 2.4 Aanbrengen wandcontactdoos 117 30 min 1 stuks

120 K 2.5 Aanbrengen afzuigventiel 119 30 min 3 m1

121 K 2.6 Aanbrengen waterleiding keukenkraan 120 45 min 1 stuks

122 K 2.7 Aanbrengen muurplaat 121 15 min 1 stuks

123 K 2.8 Aanbrengen aansluiting vaatwasser 122 20 min 1 stuks

124 K 2.9 Aanbrengen gasaansluiting 123 45 min 1 m1

125 K 2.10 Aanbrengen afvoer gootsteen 124 30 min 1 m1

126 K 3 Aanbrengen wandafwerking 555 min

127 K 3.1 Ontvetten ondergrond 125GB 60 min 25 m2

128 K 3.2 Aanbrengen Wedi uitvulstroken Mosa 127 150 min 30 m1

129 K 3.3 Panelen opmeten + gaten boren 127GE 75 min 1 post

130 K 3.4 Aanbrengen Mosa panel 128 240 min 25 m2

131 K 3.5 Hoekprofielen op maat maken 128GE 60 min 1 post

132 K 3.6 Inwassen tegelpanelen 130 90 min 25 m2

133 K 4 Afmonteren keuken 369 min

134 K 4.1 Plaatsing keuken 132 240 min 1 post

135 K 4.2 Aansluiten wandcontactdoos 134 45 min 5 stuks

136 K 4.3 Aansluiten gaskraan 135 24 min 1 stuks

137 K 4.4 Aansluiten keukenkraan 136 30 min 1 stuks

138 K 5 Aanbrengen plafondafwerking 202 min

139 K 5.1 Aanbrengen regelwerk spanplafond 134 40 min 12 m1

140 K 5.2 Aanbrengen spandoek 139 80 min 9,1 m2

141 K 5.3 Aansluiten spot 140 12 min 4 stuks

142 K 5.4 Schoon achterlaten werkgebied 141 70 min 1 post
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BIJLAGE XX 

 



Werkomschrijving pilot klundert Aantal Eenheid Prijs / st Totaalprijs
Afvalstroom 1,00 st 298,76€         298,76€        

Subtotaal, excl. BTW € 298,76

Kosten aanname Algemeen



Werkomschrijving pilot Klundert Aantal Eenheid Prijs / st Totaalprijs
Inmeten + warme opname + werkvoorbereiding 1 post 196,20€       196,20€     
Zaagwerk en gaten boren in de aanhangwagen 1 post 280,50€       280,50€     
Coördinatie / begeleiding 1 post 173,40€       173,40€     
Demontage bestaand sanitair 1 post 109,73€       109,73€     
Reinigen wanden 1 post 102,00€       102,00€     
Nieuw inbouwleidingwerk (infrezen) aanbrengen (2 wanden en vloer) 1 post 246,89€       246,89€     
Nieuw leidingwerk aankoop 1 post 268,60€       268,60€     
Aanbrengen prefabricage elementen (opdikken t.b.v. leidingwerk wand) bij betonnen wand (arbeid) 1 post 153,00€       153,00€     
Wedi opvulstroken (afhankelijk van waar leidingwerk zit) (materiaal) 21 st 8,70€           182,70€     
Wandprofielen (materiaal) 4 st 12,96€         51,84€        
Kimband (rondom vloer en douchehoek) leveren en aanbrengen 10,86 m1 11,52€         125,11€     
Tegelwerk wanden (ongevoegd) 15 x 20 cm tegels (materiaal) 20,16 m2 66,72€         1.345,08€  
Tegelwerk vloer, excl. putpaneel (60 x 60 cm panelen ongevoegd) (materiaal) 1,8 m2 115,20€       207,36€     
Putpaneel (incl. put) (ongevoegd) (0,81 m²) 1 st 433,56€       433,56€     
Hendelingskosten panelen 2,5% 54,22€         54,22€        
Snijverlies panelen 10,0% 173,51€       173,51€     
Aankoop lijm Panelen 1 post 317,37€       317,37€     
Vloerdorpel kunststeen/holonite 40x70x1000 leveren en aanbrengen 1 st 46,40€         46,40€        
Arbeid tegelpanelen 1 post 743,75€       743,75€     
Voegen tegels 1 post 204,00€       204,00€     
Egaliseren vloer (incl. voorbehandelen) 2,8 m2 102,30€       286,43€     
spanplafond incl spothouder en regelwerk 1 post 487,56€       487,56€     
Sanitair: thermostatische douchemengkraan (grohe), doucheslag (grohe), glijstang (grohe), spiegel (Swallow 
570x400mm), planchet (Schwab), wastafel (Sphinx 300 basic) met eenhendels mengkraan (grohe) (incl. aarding bij aarde 
aanwezig) en syfon (kunststof)

1 post 371,16€       371,16€     

Ventilatieventiel aanbrengen / vervangen 125 mm 1 post 18,85€         18,85€        
Aarding radiator (indien aarde aanwezig) + aardig WCD 2 post 34,11€         68,22€        
Aanbrengen nieuwe radiator incl. leidingwerk (verzinkte radiator) 1 m1 431,23€       431,23€     
Enkele wandcontactdoos geaard spatwaterdicht op/inbouw aanbrengen inclusief montageplaat 1 st 60,85€         60,85€        
Schakelaar inbouw + elektrapunt (lichtschakelaar incl. bedraging, hak en freeswerk) plaatsen max. 5 m 1 st 78,71€         78,71€        
Afmontage 1 post 219,46€       219,46€     
Afkitten 1 st 180,00€       180,00€     
Schoonmaken 1 post 51,00€         51,00€        

Subtotaal, excl. BTW
Meerwerk: Het verwijderen van de muur van badkamer naar kast 1 post 105,67€       105,67€     
Meerwerk: Het verwijderen van kozijn en deur van bestaande kast 1 post 89,76€         89,76€        
Meerwerk: Het dichtzetten van de oude deur sparing incl stucwerk slaapkamer 1 post 546,98€       546,98€     
Meerwerk: Het verwijderen van wand en vloer tegelwerk i.v.m. loszittende tegels 1 post 275,60€       275,60€     
Meerwerk: Het aanpassen van het leiding werk vanaf cv ketel 1 post 123,89€       123,89€     
Meerwerk: Led armatuur leveren en aanbrengen 1 post 72,00€         72,00€        
Meerwerk: Wasmachineschakelaar, incl. kraan (grohe) en afvoer leveren en plaasten 1 post 235,87€       235,87€     
Meerwerk: Aanpassen koof (timmerwerk) 2,44 m1 57,68€         140,74€     
Meerwerk: Toeslag raam / kantelaaf 1 post 180,00€       180,00€     
Meerwerk: Stucwerk plafond 4,41 m2 31,93€         140,81€     
Meerwerk:  Aanpassen/draaien t‐stuk standleiding i.v.m. dikte paneel en afstand tot bestaande muur 1 post 135,00€       135,00€     

Subtotaal, excl. BTW
Totaal, excl. BTW (incl. meerwerk) € 9.715,00

€ 2.046,32

€ 7.668,68

Meer en minderwerk

Kosten aanname Badkamer Rapido

Adres: Pilot Klundert

Standaard



Aantal prijs / eenheid eenheid Totaalprijs
Voorbereiden Mosa Panel 1 € 196,20 post € 196,20
Zaagwerk en gaten boren in de aanhangwagen 1 € 93,50 post € 93,50
Coördinatie / begeleiding 1 € 173,40 post € 173,40
Wedi opvulstroken (materiaal) 4 € 8,70 st € 34,80
Wandprofielen (materiaal) 3 € 12,96 st € 38,88
Tegelwerk wanden (ongevoegd) 15 x 20 cm tegels (materiaal) 5,75 € 66,72 m2 € 383,64
Hendelingskosten 2,50% € 10,46 % € 10,46
Snijverlies panelen 10,00% € 41,84 % € 41,84
Voegen tegels 1 € 85,00 post € 85,00
Aankoop lijm wandpanelen 5,75 € 11,93 m2 € 68,60
Arbeid tegelpanelen 1 € 265,63 post € 265,63

Aantal prijs / eenheid eenheid Totaalprijs
Minderwerk: Gaspersen, elektra keuring met verklaring 1 ‐€ 80,00 post ‐€ 80,00
Minderwerk: Wanden stukadoren met sneldrogend cement pleister Ardex o.g.; 5,75 ‐€ 20,60 m2 ‐€ 118,45
Minderwerk: Wandtegels leveren een aanbrengen met een afmeting van 150x150mm of 150x120mm in de kleur wit of roomwit volgens Mitros keuze tegels 5,75 ‐€ 74,51 m2 ‐€ 428,43
Minderwerk: Gaskraan leveren en plaatsen 1 ‐€ 12,74 st ‐€ 12,74

€ 3.914,43

Het monteren van nieuw schakelmateriaal minimaal 9 (2x dubbele WCD boven aanrecht, 1x koelkast, 1x kook/oven (loze leiding kookgroep), 1 x inbouwdoos tbv perilex, 1x afzuig‐/ wasemkap en 1x CV ( mits in keuken). Functioneel logische plek en veilig te gebruiken en inbouw

Prijs voor alle standaard 
werkzaamheden (excl. BTW)

€ 3.162,10

Totaal, excl. BTW (incl. minderwerk)

Subtotaal, excl. BTW

Prijs keuken afmeting 2200

Subtotaal, excl. BTW

Mosa Panel 
onderdelen

‐€ 639,62

€ 1.391,95

Het infrezen van elektra en waterleidingen ( niet zichtbaar) uitgaande van metselwerk en niet in beton.
het leveren en aanbrengen van een loze vaatwasser voorziening, mits eenvoudig uitvoerbaar en past in de ruimte
Gaskraan leveren en plaatsen

Standaard

Minderwerk

Sleuvenzaagwerk voor installatie in de wanden t/m 50mm (gas/water/elektra) inclusief gaspersen, elektra keuring met verklaring. Nieuwe installatieleidingen inbouw; Wanden stukadoren met sneldrogend cement pleister Ardex o.g.; uitgaande van metselwerk en niet in beton.
Wandtegels leveren een aanbrengen met een afmeting van 150x150mm of 150x120mm in de kleur wit of roomwit volgens Woonkwartier keuze tegels.
Het leveren en plaatsen van een keukenblok. Uitgangspunt is een onderblok en 3 bovenkastjes; volgens de mitros Keuze keukenfrontjes en greepjes en Woonkwartier keuze werkbladen. Standaard blad hoogte is 950mm en optioneel is 900mm.

Schoonmaak

Het leveren en monteren van een nieuwe standaard keuken mengkraan en het aansluiten van de gootsteen op de bestaande afvoer.
Wand boven tegelwerk schimmelwerend sausen.
Het afkitten van het aanrechtblad en tegelwerk 
Het vervangen van het ventilatieventiel en de schakelaar indien van toepassing

RVS bodemplaat

Kosten aanname keuken

Werkomschrijving Pilot Klundert

Afdekken vloer i.v.m. sloopwerk bestaande keuken
Het slopen en afvoeren van een bestaand keukenblok (onderblok met bovenkasten) inclusief installaties
Slopen en afvoeren bestaand tegelwerk



Werkomschrijving Pilot Klundert
Afdekken vloer in woning (meerdere ruimtes)
Het afkoppelen van sanitair en installaties
Het slopen en afvoeren bestaand wand‐ en vloertegelwerk inclusief sanitair en installaties; leidingwerk inbouw t/m 50mm (gas/water/elektra)
Alle bestaande water‐ en rioolleidingen in vloer/wand vervangen. Niet zichtbaar infrezen. Uitgaande van metselwerk en niet in beton
Stucwerk met sneldrogend cementgebonden mortel Ardex o.g.
Onderdorpel aanbrengen Holonite
Leveren en aanbrengen wandtegels minimaal tot 1200mm volgens Woonkwartier Keuze Tegels Toilet
Leveren en aanbrengen vloertegels volgens Woonkwartier keuze tegels toilet
Kitwerk
Leveren en monteren toiletcombinatie (diepspoel) waterbesprarend, fontein (indien aanwezig) en toiletrolhouder
Lichtpunt met schakelaar aanbrengen
Plafond en wand boven tegelwerk schimmelwerend sausen (2x) 
Ventilatieventiel vervangen indien van toepassing.
Deur inkorten/rooster aanbrengen
Schoonmaak

Aantal prijs / eenheid eenheid Totaalprijs
Voorbereiden Mosa Panel 1 98,1 post € 98,10
Zaagwerk en gaten boren in de aanhangwagen 1 70,12 post € 70,12
Coördinatie / begeleiding 1 86,7 post € 86,70
Wedi opvulstroken (materiaal) 10 8,7 st € 87,00
Wandprofielen (materiaal) 4 12,96 st € 51,84
Tegelwerk wanden (ongevoegd) 15 x 20 cm tegels (materiaal) 4,2 66,72 m2 € 280,22
Tegelwerk vloer, excl. putpaneel (60 x 60 cm panelen ongevoegd) (materiaal) 1 115,2 m2 € 115,20
Hendelingskosten 2,50% € 12,06 % € 12,06
Snijverlies panelen 10,00% € 48,24 % € 48,24
Aankoop lijm panelen 1 98,56 post € 98,56
Arbeid tegelpanelen 1 277 post € 277,00
Voegen tegels 1 51 post € 51,00
Egaliseren vloer (incl. voorbehandelen) 1 102,3 m2 € 102,30

Aantal prijs / eenheid eenheid Totaalprijs
Meerwerk: Aanbrengen spanplafond incl spothouder,profielenset 1 € 243,78 post € 243,78
Meerwerk: Aanbrengen Koof om standleiding 1 € 147,29 € 147,29
Meerwerk: Standleiding vervangen 1 € 116,35 Post € 116,35
Meerwerk: Aanpassen van hoofdwaterleiding tot in de kelderkast 1 € 116,35 post € 116,35
Meerwerk: Het open hakken van de vloer tbv nieuwe aansluitingen 1 € 89,45 post € 89,45
Meerwerk: Het aansluiten van nieuwe afvoer leidingen 1 € 67,89 post € 67,89
Minderwerk: Stucwerk met sneldrogend cementgebonden mortel Ardex o.g. 4,2 ‐€ 20,60 m2 ‐€ 86,52
Minderwerk: Leveren en aanbrengen wandtegels minimaal tot 1200mm vogens Woonkwartier Keuze Tegels Toilet 4,2 ‐€ 74,51 m2 ‐€ 312,94
Minderwerk: Leveren en aanbrengen vloertegels volgens woonkwartier keuze tegels toilet 1,6 ‐74,51 m2 ‐119,216
Minderwerk: slopen en afvoeren bestaand wandtegelwerk 4,2 ‐€ 12,89 totaal ‐€ 54,14
Minderwerk: slopen en afvoeren bestaand vloertegelwerk 1,6 ‐€ 19,45 totaal ‐€ 31,12

Subtotaal, excl. BTW

Subtotaal, excl. BTW

€ 2.066,18Prijs toilet afmeting tot 1,5 m2

Totaal, excl. BTW (incl. meer‐ en minderwerk)

Mosa Panel 
onderdelen

€ 1.378,35

€ 177,17
€ 3.621,70

Kosten aanname Toilet

Prijs voor alle standaard 
werkzaamheden (excl. BTW)

Standaard

Meer‐ en 
minderwerk



Werkomschrijving pilot klundert Aantal Eenheid Prijs / st Totaalprijs
Bovenlicht toilet verwijderen 1 post 24,78€      24,78€        
Leidingwerk tbv douch en toilet maken 1 post 108,65€    108,65€      
Bovenlicht toilet dicht zetten 1 post 38,67€      38,67€        
Koof maken om leiding werk 1 post 89,67€      89,67€        
Afkitten koof 1 post 15,54€      15,54€        
Opruimen werk gebied 1 post 45,00€      45,00€        

Subtotaal, excl. BTW

Hal

€ 322,31

Kosten aanname Hal



Id Taakmoduscodering Taaknaam Voorafgaande 

taken

Duur Hoeveelheid Eenheid

1 B 0 Badkamerrenovatie 1707 min

2 B 1 Slopen badkamer 310 min

3 B 1.1 Afplakken trap 45 min 8 m2

4 B 1.1 Afplakken overloop 3GB 60 min 1 post

5 B 1.2 Verwijderen sanitair en  opbouw leidingwerk 4 90 min 7 m1

6 B 1.3 Verwijderen kast slaapkamer II 5GE 60 min 1 post

7 B 1.3 Verwijderen deurkozijn 30 min 1 post

8 B 1.4 Dichtzetten sparing 7 90 min 2 m2

9 B 1.5 Sloopwerk vloer 6 60 min 3.5 m2

10 B 1.6 Afvoeren sloopmateriaal 9 20 min .25 m3

11 B 2 Realiseren vloer 200 min

12 B 2.1 Leggen Lewis platen 10 60 min 2.9 m2

13 B 2.2 Gat boren in vloer tbv douche, wastafel en 
wasmachine

12 50 min 1 post

14 B 2.3 Aanbrengen randstroken en kimband 12 15 min 7,5 m1

15 B 2.4 Plaatsen vloerwapening 18GE 25 min 1 post

16 B 2.5 Storten beton 15 30 min 0,1 m3

17 B 3 Aanbrengen leidingwerk 770 min

18 B 3.1 Vloerput stellen 13 60 min 1 st

19 B 3.2 Aanpassen E&W installatie vanaf Cv-installatie 5 90 min 1 post

20 B 3.3 Aansluiten waterleiding wastafel 16BE+10 min 50 min 9 m1

21 B 3.4 Aanbrengen muurplaat 22 15 min 2 st

22 B 3.5 Aanbrengen waterleiding wasmachine 20 60 min 11 m1

23 B 3.6 Aanbrengen afzuigkanaal 16BE+40 min 30 min 1 post

24 B 4 Aanbrengen vloerafwerking 330 min

25 B 4.1 Schoonmaken ondergrond 22 20 min 1 post

26 B 4.2 Vinyl op maat maken 25GB 30 min 1 post

27 B 4.3 Vinylvloer aanbrengen incl. verlijming 90 min 3.5 m2

28 Droogtijd vloer 27 120 min 2.8 m2

29 B 4.5 Aanbrengen kunststeen dorpel 28 30 min 1 m1

30 B 5 Aanbrengen wandafwerking 830 min

31 B 5.1 Kimband hoeken aanbrengen 25 10 min 1 post

32 B 5.2 Uitvullen wand met WBP 7,5*0,1*18 28 70 min 0,3 m2

33 B 5.3 Regelwerk h.o.h 300 mm (25 x 2,4) 32 180 min 26 m1

34 B 5.4 Aftimmeren koof t.b.v. MV 33 60 min 11 m1

35 B 5.5 Fibo Trespo compleet 34 240 min 7,8 m2

36 B 6 Afmonteren installatie 140 min

37 B 6.1 Aanpassen centraaldoos plafond 35 10 min 1 stuks

38 B 6.2 Vervangen schakelmateriaal 37 30 min 2 stuks

39 B 6.3 Aanbrengen wandcontactdoos 38 30 min 2 stuks

40 B 6.4 Aansluiten wandcontactdoos 39 70 min 2 stuks

41 B 6.5 Aansluiten radiator 39 70 min 1 stuks

42 B 6.6 Aansluiten afzuigventiel 35 60 min 1 stuks

43 B 7 Aanbregen plafondafwerking 92 min

44 B 7.1 Aanbrengen regelwerk spanplafond 37 30 min 1 post

45 B 7.2 Aanbrengen spandoek 44 50 min 7,5 m1

46 B 7.3 Aansluiten spot 45 12 min 3 m2

47 B 8 Afmonteren badkamer 1237 min

48 B 8.1 Vervangen hang- en sluitwerk 16 46 min 1 post

49 B 8.2 Afmonteren sanitair (wastafel, planchet en spiegel)46 75 min 1 post

50 B 8.3 Aanbrengen douchekraan 49 45 min 1 stuks

51 B 8.4 Kitwerk panelen en installatie 50GB 45 min 1 post

52 B 8.5 Schoon achterlaten werkgebied 51 45 min 1 post

53 KO 0 Aanbrengen koofconstructie 684 min

54 KO 1 Sloopwerk 30 min

55 KO 1.1 Plafond hal (deels) verwijderen 56GB 12 min 0,9 m2

56 KO 1.2 Plafond toilet verwijderen 73 15 min 1,1 m2

57 KO 1.3 Bovenlicht toilet verwijderen 56 15 min 1 post

58 KO 2 Aanbrengen leidingwerk 427 min

59 KO 2.1 Leidingwerk wastafel, wasmachine en douche aansluiten13 75 min 1 post

60 KO 2.2 Vervangen standleiding badkamer 89 60 min 2.2 m1

61 KO 3 Koofconstructie 59 min

62 KO 3.1 Bovenlicht toilet dichtmaken 59 20 min 0.5 m2

63 KO 3.2 Prefab koof aanbrengen in hal 62 30 min 1 post

64 KO 3.3 Afkitten constructie 63 9 min 1 post

65 T 0 Toiletrenovatie 807 min

105 K 0 Keukenrenovatie 1026 min

106 K 1 Slopen keuken 174 min

107 K 1.1 Afkoppelen installaties 67 45 min 1 post

108 K 1.2 Verwijderen keukenblok 107 60 min 1 stuks

109 K 1.3 Verwijderen opbouw installatie 108 45 min 1 post

110 K 1.4 Afvoeren sloopmateriaal 109 24 min 0,8 m3

111 K 2 Aanbrengen installatie 434 min

112 K 2.1 Maken perilex aansluiting 110 45 min 1 post

113 K 2.2 Aanpassing meterkast 67 180 min 5 stuks

114 K 2.3 Aanbrengen wandcontactdoos 112 30 min 1 stuks

115 K 2.4 Aanbrengen afzuigventiel 114 30 min 3 m1

116 K 2.5 Aanbrengen waterleiding keukenkraan 115 45 min 1 stuks

117 K 2.6 Aanbrengen muurplaat 116 15 min 1 stuks

118 K 2.7 Aanbrengen aansluiting vaatwasser 117 20 min 1 stuks

119 K 2.8 Aanbrengen gasaansluiting 118 45 min 1 m1

120 K 2.9 Aanbrengen afvoer gootsteen 119 30 min 1 m1

121 K 3 Aanbrengen wandafwerking 660 min

122 K 3.1 Uitvullen wand met WBP 7,5*0,1*18 120GB 180 min 3 m2

123 K 3.2 Regelwerk h.o.h 300 mm (25 x 2,4) 122 240 min 84 m1

124 K 3.3 Fibo Trespo compleet 122GE 420 min 25 m2

125 K 4 Afmonteren keuken 339 min

126 K 4.1 Plaatsing keuken 124 240 min 1 post

127 K 4.2 Aansluiten wandcontactdoos 126 45 min 5 stuks

128 K 4.3 Aansluiten gaskraan 127 24 min 1 stuks

129 K 4.4 Aansluiten keukenkraan 128 30 min 1 stuks

130 K 5 Aanbrengen plafondafwerking 202 min

131 K 5.1 Aanbrengen regelwerk spanplafond 126 40 min 12 m1

132 K 5.2 Aanbrengen spandoek 131 80 min 9,1 m2

133 K 5.3 Aansluiten spot 132 12 min 4 stuks

134 K 5.4 Schoon achterlaten werkgebied 133 70 min 1 post
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B 1.2

Verwijderen 
leidingwerk

B 1.3

Sloopwerk wanden

B3.1

Stellen vloerput

B3.2

Aanpassen 
installatie

B3.3

Aansluiten 
wastafel

B3.4

Aanbrengen 
muurplaten

B3.5

Aansluiten 
wasmachine

B3.7

Aanbrengen 
afzuigkanaal

B2.2

Boren sparingen

B1.2

Verwijderen 
leidingwerk

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Overzicht 
leidingsverloop

B2.5

Storten beton

B 1.1

Afplakken ruimte(n)

B 5.2

Uitvullen wand

B 5.3

Aanbrengen 
regelwerk

B 4.1

Schoonmaken 
ondergrond

B 5.4

Aanbrengen koof

B 5.5

Monteren 
wandpanelen

B 6.1

Aanpassen 
centraaldoos

B 6.2

Vervangen 
schakelmateriaal

B 6.4

Aansluiten 
wandcontactdoos

B 6.5

Aansluiten 
radiator

2 centraaldozen

B 6.6

Aansluiten 
afzuigventiel

B 7.1

Aanbrengen 
regelwerk

B 7.2

Aanbrengen 
spandoek

B 7.3

Aansluiten spot

Plafondspot

1 persoon
Dubbele trap 3 treden
Bevestigingsmiddelen

Accuboormachine
Afkortzaag

Rachellatten 22x50

B 6.1

Aanpassen 
centraaldoos

B 6.3

Aanbrengen 
wandcontactdoos

B 4.1

Schoonmaken 
ondergrond

B 4.2

Snijden Vinyl

B 4.3

Leggen Vinyl

B 4.5

Aanbrengen 
dorpel

B 8.1

Vervangen hang-/
sluitwerk

B 8.2

Afmonteren 
sanitair

B 8.3

Aansluiten kranen

1 persoon
Schroevendraaier
Accuboormachine

Vrij/bezet slot
Binnendeurbeslag

B 2.5

Storten beton

B 8.4

Schoonmaken 
ruimte(n)

B 5.8

Inwassen panelen

B 3.6

Aansluiten 
wasmachine

2 personen
Speciekuip  90L

Hand betonmixer
Bouwemmers

(pleister) Spaan

0.2 m3 snel drogende 
beton

10 m1 Xpress 
Waterleiding

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Sleuvenclip’s

Plaats van wastafel

2 st. muurplaten

1 persoon
Persgereedschap

Klopboormachine
Schroeven en pluggen 

Hoogte aansluiting

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Sleuvenclip’s

Plaats wasmachine

Ventilatieventiel
4 m1 spirobuis

1 persoon
Ijzerzaag

Muurbeugel
Klopboormachine

Installatietekening

1 persoon
Hulpstukken (knel)

Pijpensnijders
Waterpomptang 

2 m1 Xpress 
Waterleiding

Puinzak

Plaats wasmachine

1 persoon
Stanleymes

Rolmaat
Stalen liniaal 

3,5 m2 Vinyl

Montagevoorschriften

1 persoon
Handveger
Schuurblok 

Schraper 

1 persoon
Klopboor

Handzaag
Timmermangereedschap

3,5 m2 Vinyl
1 persoon
Vloerlijm
Lijmkam

Stanleymes
Profielmal

Drukrol 
1 persoon

Rolmaat
Slijptol

Montagekit 

1 m Holonite 
dorpel

2 personen
Schroefmachine

Cirkelzaag
Decoupeerzaag

Vijl
Handzaag

Gatenboor
Kitspuit

Fibo Trespo 20 m2

Buitenhoekprofielen
Binnenhoekprofielen
Stsrtbodemprofielen
Binnenhoekprofielen

Kit: Silirub 2/s (Soudal)
Bevestigingsmiddelen

5 m1 Xpress 
Waterleiding 1 persoon

Pijpensnijders
Persgereedschap

Sleuvenclip’s

1 persoon
Handveger
Schuurblok 

Schraper 

B 5.1

Aanbrengen 
kimband

Kimband

1 persoon
Stanleymes

Afdichtingspasta

Verwerkingsvoorschriften

B 1.5

Dichtzetten sparing

1 persoon
Speciekuip 45L

Lijmgereedschap

Rachels (25x2.4)
Bevestigingsmiddelen

Koof tbv MV
Fibo Trespo 2,5 m2

Buitenhoekprofielen
Binnenhoekprofielen
Stsrtbodemprofielen
Binnenhoekprofielen

Kit: Silirub 2/s (Soudal)
Bevestigingsmiddelen

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

Afzuigventiel

1 persoon
Dubbele trap 3 treden

PVC lijm
Ijzerzaag

Kwaliteitsbeleid (Merk en type)

Schakelaar

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden
1 Wandcontactdoos

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden 1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

Voorschriften NEN 1010

Voorschriften NEN 1010

Badkamer radiator
Metalen Cv leiding

1 persoon
Klopboor

Bevestigingsmiddelen
Loodgietersgereedschap

Centraaldoos

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden 

4 m2 Spandoek
Spothouder

Spangereedschap
Profielenset
Stanleymes

Accuboormachine
Dubbele trap 3 treden

Montagevoorschriften

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 3 treden

0.2 m3 snel drogende beton
2 personen

Speciekuip  90L
Hand betonmixer

Bouwemmers
(pleister) Spaan

1 persoon
Emmer

Spons
Zeem

(krabber voor 
lijmresten oid) 

0.2 m2 Voegspecie

Wastafel kraan
Wasmachinekraan
Douchemengkraan 1 persoon

Loodgietersgereedschap

Bevestigingsmiddelen
Accuboormachine

1 persoon
Rolmaat
Schroevendraaier

Glijstang+ 
doucheslang

Wastafel
Planchet

Spiegel

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

5 m1 Xpress 
Waterleiding

B 1.4

Slopen vloer

2.5m2 Gibo blokken
Lijmmortel

SADT diagram: Badkamerrenovatie
Scenario 4             B1 – B8

B0

Badkamerrenovatie

B1

Slopen badkamer

B2

Realiseren vloer

B3

Aanbrengen 
leidingwerk

B4

Aanbrengen 
vloerafwerking

B5

Aanbrengen 
wandafwerking

B6

Afmonteren 
installatie

B7

Aanbrengen 
plafondafwerking

B8

Afmonteren 
badkamer

B 8.4

Afkitten panelen

Sanitairkit

1 persoon
Kitspuit

Water/krabber

B 4.3

Leggen Vinyl

Montagevoorschriften

3,5 m2 Vinyl

1 persoon
Vloerlijm
Lijmkam

Stanleymes
Profielmal

Drukrol 

Puinzak

B 2.1

Leggen 
vloerplaten

B 2.3

Aanbrengen 
randstroken

B 1.6

Afvoeren 
sloopmateriaal

1 persoon
PBM’s

Kruiwagen
Handveger
Puinschep

Afvalcontainer 3m3

1 persoon
Afbreekmes

Randstroken

3m2 Lewis platen

1 persoon
Slijptol

Blikschaar

B 3.2

Stellen vloerput

B 2.4

Aanbrengen 
wapening

B 2.5

Storten beton 

2 personen
Speciekuip 90L

Hand betonmixer
Bouwemmers

(pleister)spaan

1 persoon
Vlechttang

Slijptol

B 2.2

Boren sparingen

1 persoon
Gatenzaag Ø 55, 80  en 120 mm

Leidingverloop 1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

RVS vloerput 
150 x 150 mm.

Leidingverloop

3m2 vloerwapening
Afstandhouders

0.2 m3 sneldrogende 
beton

2 personen
Afbreekmes

Tape

Stucloper
Beschermfolie 

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Installatietekening

Puinzak

1 persoon
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

Badkamerindeling

Badkamerindeling

2 personen
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel

Breekijzer

Puinzakken

B 1.6

Afvoeren 
sloopmateriaal

1 persoon
PBM’s
Handveger
Puinschep

Puinzak
Afvalcontainer 3m3

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

RVS vloerput 150 
x 150 mm.

Leidingverloop

1 persoon
Gatenzaag Ø 50 en 75 mm

Dubbele trap 3 treden

Installatietekening

Montagevoorschriften

1 persoon
Schroefmachine

Cirkelzaag
Decoupeerzaag

Vijl
Handzaag

Gatenboor
Kitspuit

Montagevoorschriften

1 persoon
Klopboor

Handzaag
Cirkelzaag

Timmermangereedschap

Stroken WBP 
 (7,5x0,1 x 18,34)

Bevestigingsmiddelen

B 5.5

Monteren 
wandpanelen

Fibo Trespo 20 m2

Buitenhoekprofielen
Binnenhoekprofielen
Stsrtbodemprofielen
Binnenhoekprofielen

Kit: Silirub 2/s (Soudal)
Bevestigingsmiddelen

Montagevoorschriften

2 personen
Schroefmachine

Cirkelzaag
Decoupeerzaag

Vijl
Handzaag

Gatenboor
Kitspuit



K0

Keukenrenovatie

K1

Slopen keuken

K2

Aanbrengen 
installaties

K3

Aanbrengen 
wandafwerking

K4

Afmonteren 
keuken

K 1.1

Afkoppelen 
installatie

K 1.2

Verwijderen 
keukenblok

K 1.3

Verwijderen 
installatie

K 4.1

Plaatsing keuken

K 4.3

Aansluiten 
gaskraan

K 3.6

Inwassen panelen

T 1.1

Afplakken hal

K 2.9

Aanbrengen afvoer

K 5.1

Aanbrengen 
regelwerk

K 5.2

Aanbrengen 
spandoek

K 5.3

Aansluiten spot

Plafondspot

1 persoon
Dubbele trap 6 treden
Bevestigingsmiddelen

Accuboormachine
Afkortzaag

12 m1 Rachellatten 
22x50 mm.

K 4.1

Plaatsing keuken

K5

Aanbrengen 
plafondafwerking

Puinzak

Kogel gaskraan

1 persoon
loodgietergereedschap

K 4.2

Aansluiten 
wandcontactdoos

x

9 m2 Spandoek
Spothouder

Spangereedschap
Profielenset
Stanleymes

Accuboormachine
Dubbele trap 6 treden

Montagevoorschriften

1 persoon
Elektragereedschap

Dubbele trap 6 treden

K 1.4

Afvoeren 
sloopmateriaal

K 2.1

Frezen leidingen

K 2.1

Maken aansluiting 
(Perilex)

Perilex WCD

K 2.2

Aanpassen 
meterkast

1 persoon
Elektra gereedschap

Voorschriften NEN 1010

K 2.3

Aanbrengen 
wandcontactdoos

2x dubbele WCD
2x enkele WCD

K 2.4

Aanbrengen 
afzuigventiel

K 2.5

Aanbrengen 
waterleiding

K 2.6

Aanbrengen 
muurplaat

K 2.7

Aanbrengen 
vaatwasaansluiting

K 2.8

Aanbrengen 
gasaansluiting

K 2.9

Aanbrengen 
afvoer

K 4.4

Aansluiten 
keukenkraan

K 5.4

Schoonmaken 
ruimte(n)

1 persoon
Emmer

Spons
Zeem

(krabber voor lijmresten oid) 

Leidingverloop

2 m1 PVC leiding  
Ø 50  mm

Verbindingstukken
Beugels

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

Leidingverloop

2 m1 PVC leiding  
Ø 50  mm

Verbindingstukken
Beugels

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

Keukentekening

1 persoon
Dubbele trap 3 treden
Elek.handgereedschap

Timmerman 
gereedschap

Keukenblok 1800 mm
Afzuigkap

Keukentekening

1 persoon
Dubbele trap 3 treden
Elek.handgereedschap

Timmerman gereedschap

Keukenblok 1800 mm
Afzuigkap

Kwaliteitsbeleid (kleur voegwerk)

1 persoon
Rubberen trekker

Sponsbord
Spons

Bouwemmer 

20 m2 Voegspecie

2x dubbele 
Wandcontactdozen

1 persoon
Elektragereedschap

Voorschriften NEN 1010

Keukenkraan

1 persoon
Loodgietersgereedschap

Voorschriften NPR 3378

1 persoon
Loodgietersgereedschap

Persgereedschap

2 personen
Afbreekmes

Tape

Stucloper
Beschermfolie 

Installatietekening
Bestaande situatie

1 persoon
Breekhamer
PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer
Accu 
schroefmachine

Afvalcontainer 3m3

1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Installatietekening

1 persoon
Sleuvenfrees
Sloopbeitel
Vuisthamer

1 persoon
PBM’s
Kruiwagen
Handveger
Puinschep

Afvalcontainer 3m3

Voorschriften NEN1010

1 persoon
Elektra gereedschap

Voorschriften NEN1010
Keukentekening

1 persoon
Elektra gereedschap

Automatische zekering(en)
Elektradraad

(evt. nieuwe groepenkast 
indien niet uitbreidbaar)

Installatietekening

Ventilatieventiel
10 m1 spirobuis

1 persoon
Ijzerzaag

Muurbeugel
Klopboormachine

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Buigtang

Sleuvenclip’s
Klopboormachine

Schroeven en pluggen 

2 m1 Xpress 
Waterleiding

Voorschriften NEN 1006
Keukentekening

1 persoon
Pijpensnijders

Persgereedschap
Buigtang

Sleuvenclip’s
Klopboormachine

Schroeven en pluggen 

1.5  m1 Xpress 
Waterleiding

Voorschriften NEN 1006
Keukentekening

Keukentekening
Voorschriften NPR 3378

1 persoon
Loodgietersgereedschap

Persgereedschap

6 m1 Pexfit leiding
Mantelbuis

2 st. muurplaat

1 persoon
Persgereedschap

Klopboormachine
Schroeven en pluggen 

Keukentekening
(Hoogte aansluitingen)

SADT diagram: Keukenrenovatie
Scenario 4            K1 – K5

T 1.1

Afplakken hal

2 personen
Afbreekmes

Tape

Stucloper
Beschermfolie 

K 1.4

Afvoeren 
sloopmateriaal

1 persoon
PBM’s
Kruiwagen
Handveger
Puinschep

Afvalcontainer 3m3

B 5.2

Uitvullen wand

B 5.3

Aanbrengen 
regelwerk

B 5.5

Monteren 
wandpanelen1 persoon

Klopboor
Handzaag

Timmermangereedschap
2 personen

Schroefmachine
Cirkelzaag

Decoupeerzaag
Vijl

Handzaag
Gatenboor

Kitspuit

Fibo Trespo 25 m2

Buitenhoekprofielen
Binnenhoekprofielen
Stsrtbodemprofielen
Binnenhoekprofielen

Kit: Silirub 2/s (Soudal)
Bevestigingsmiddelen

Rachels (25x2.4)
Bevestigingsmiddelen

Montagevoorschriften

1 persoon
Klopboor

Handzaag
Cirkelzaag

Timmermangereedschap

Stroken WBP 
 (7,5x0,1 x 18,34)

Bevestigingsmiddelen



KO0

Koofconstructie

KO1

Slopen plafond

KO2

Aanbrengen 
installatie

KO3

Realiseren koof

T1.1

Afplakken hal

KO 1.2

Verwijderen 
plafond (2

KO 1.3

Verwijderen 
bovenlicht

KO 1.1

Vewijderen plafond 
(1

B2.2

Boren sparingen

1 persoon
Gatenzaag Ø 55, 80  en 120 mm

Dubbele trap 3 treden

KO 2.1

Aanleggen 
leidingwerk

T 3.3

Stellen vloerput

KO 2.2

Realiseren 
standleiding

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier

RVS vloerput 150 x 150 mm.

Leidingverloop

KO 3.1

Dichtmaken 
bovenlicht

KO 3.2

Aanbrengen koof

KO 3.3

Afkitten 
constructie

KO 2.1

Aanleggen 
leidingwerk

1 persoon
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

Dubbele trap 3 treden

Afvalcontainer 3m3

1 persoon
PBM’s

Sloopbeitel
Schroevendraaier

Hamer
Dubbele trap 3 treden

Puinzak

Afvalcontainer 3m3

1 persoon
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

Dubbele trap 3 treden

Installatietekenng

Leidingverloop

Leidingverloop

6 m1 PVC leiding  
Ø 50 en 75 mm

Verbindingstukken
Beugels

1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier
Dubbele trap 3 treden

4 m1 PVC leiding  
Ø 50 Verbindingstukken

Muurbeugels 1 persoon
PVC lijm
Ijzerzaag

Schuurpapier
Dubbele trap 3 treden

1 persoon
Breekhamer

PBM’s
Sloopbeitel
Vuisthamer

Dubbele trap 3 treden

 Leidingverloop

6 m1 PVC leiding  
Ø 50 en 75 mm

Verbindingstukken
Beugels

Trespa paneel 0.5 m2

2.5 m1 glaslat

1 persoon
Decoupeerzaag

Dubbele trap 3 treden

Prefab koof
Rachellatten 22x50

2 personen
Schroefmachine

Dubbele trap 3 treden
Bevestigingsmiddelen

1 persoon
Kitspuit

Dubbele trap 3 treden

Acrylaatkit

Verwerkingsvoorschriften
1 persoon
Loodgieter 
gereedschap

Overzicht 
leidingsverloop

Stucloper
Beschermfolie 

SADT diagram: Koofconstructie
                    KO 1 – KO 3



 Terugdringen uitvoeringstijd bij binnenrenovaties in bewoonde toestand 

 
 

   Bijlagen 

 

  

BIJLAGE XXIII 

 





Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

* BADKAMER MET TOILET 1,00

# DOUCHE COMPLEET RENOVEREN 
(SLOOPGEDEELTE)

X Afdekken vloer middels folie en board

Aafdekken vloer 8,00 m2 0,10 0,80 1,31 39,54

X . Afdekken trap middels folie en board

Aafdekken trap 1,00 st 1,50 1,50 7,87 62,37

X . slopen en afvoeren plafondafwerking, 
inclusief rachels

Bafvoeren sloopmaterialen naar container,  
tot 25m

0,02 m3 0,75 0,02 0,54

Bslopen schrotenplafond, houten, tot  
10m2

3,50 m2 0,22 0,77 27,97

Bverwijderen rachelwerk plafond tot 10 m2 3,50 m2 0,04 0,14 5,09

X .

# DOUCHE COMPLEET RENOVEREN 3,23 3,23 18,35 135,51

# DOUCHE COMPLEET RENOVEREN 
(OPBOUWGEDEELTE)

X . aanbrengen aardingsmat en aansluiten

X . Vervangen binnenriolering, PVC, 50mm, 
veel hulpstukken per m

Evervangen binnenrioleringsbuis PVC 
50mm

2,00 m 19,81 39,62

Evervangen bocht, PVC lijmverbinding 
rond 45, 50mm

2,00 stuk 15,89 31,78

Evervangen T-stuk, PVC, rond 45, 50mm 2,00 stuk 18,72 37,44

X . Vervangen waterleiding, koper, 15mm, 
veel hulpstukken



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

Evervangen knie, messing 15mm 4,00 stuk 3,97 15,88

Evervangen sok, messing 15mm 4,00 stuk 3,47 13,88

Evervangen T-suk messing, 15mm 4,00 stuk 5,86 23,44

Evervangen waterleiding, koper, met 
beugel 15mm

4,00 m 19,92 79,68

X . aanbrengen Fibo Trespo

CStrook WBP rondom 7,5x0,1 x 18,34 0,75 m2 18,34 13,76

CRegelwerk h.o.h. 300 mm (25x2,4) 60,00 m1 0,32 19,20

CFibo Trespo (oppervlakte basisbegroting) 18,11 m2 36,65 663,73

CVerlies 18 m2 /2,4= 7,5 x 0,6 (t.g.v. 
basisbegroting)

4,50 m2 36,65 164,93

CArbeid Fibo Trespo panelen 
(incl.profielen) + voorbereiding 
werkplaats

1,00 pst 20,00 20,00 726,60

CProfielen

CBuitenhoekprofiel 1x 2,4 2,40 m1 8,95 21,48

CStartbodemprofiel 18,11/2,4 7,54 m1 5,50 41,47

CBinnenhoekprofiel 4x 2,4 9,60 m1 5,45 52,32

Ceindprofiel 18,11/2,4 7,54 m1 5,50 41,47

X . Aanbrengen vinyl vloer

CL+A Vinyl op bestaande douchetegels 1,00 pst 586,00 586,00

X , Vloer opruwen+ egaliseren + vloerput =  
inclusief

X . aanbrengen kunststeen douchedorpel 
50x40mm

Astellen dorpel, kunststeen 1,00 m1 0,50 0,50 12,45 30,62

X . kitvoegen

X , aanbrengen en afwerken kitvoeg = incl. 20,30 m1



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

verwerking FiBo Trespo

Ckit verbruik 2,03 ltr 15,84 32,16

X . aanbrengen plafonds, verlaagd, met 
meranti plint, gipsplaat 9,5 mm, vanaf 
1m2 tot 10m2

Aleveren en aanbrengen 
gipsplatenplafond

3,60 m2 0,45 1,62 4,78 76,06

Aleveren en aanbrengen plafondplint,  
kleinschalig

4,96 m1 0,10 0,50 0,72 21,59

Aleveren en aanbrengen plafondrachels,  
kleinschalig

15,64 m1 0,08 1,25 0,70 56,40

Ameerprijs arbeid gipsplatenplafond kleine 
ruimten

3,50 m2 0,25 0,88 31,79

X . verlagen centraaldoos bij nieuw 
gipsplaten plafond

Averlengstuk centraaldoos attema 30mm 1,00 stuk 0,20 0,20 2,24 9,51

Aleveren en aanbrengen 
centraaldoosdeksel, attema

1,00 stuk 0,20 0,20 1,31 8,58

X . Vervangen trekschakelaar

Evervangen trekschakelaar, gira compleet 2,00 stuk 0,25 0,50 14,46 47,09

Ehulpmaterialen 2,00 stuk 1,00 2,00

X . bijmaken wandcontactdoos enkelvoudig

Eleveren en aanbrengen inbouwdoos 2,00 stuk 0,25 0,50 2,00 22,17

Ewandcontactdoos, gira met randaarde 2,00 stuk 0,75 1,50 4,92 64,34

EPVC-bui 16mm 0,75 stuk 2,31 1,73

EVD-installatiedraad, 3x2,5 mm2 in buis 0,09 rol 37,60 3,38

Ehulpmaterialen 2,00 stuk 1,00 2,00

X . vervangen paneelradiator badkamer 
naar jaga sani basic compleet met 



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

standaard radiatorkraan, vermogen 
ongeveer 800 watt

EL+A jaga sani basic 1320x600mm 1,00 stuk 2,25 2,25 330,08 411,82

Eradiatorkraan comap eurosar 1,00 stuk 7,26 7,26

Evoetventiel comap sarfix 1,00 stuk 6,32 6,32

Ehulpmaterialen 1,00 stuk 10,00 10,00

X . vervangen kunststof ventilatierooster 
naar S&P silent 100 CHZ ventilator +  
ventilatierooster deur

Eleveren en aanbrenge ventilator soler en  
palau silent 100 CHZ

1,00 stuk 1,00 1,00 102,50 138,83

Eaansluitmaterialen luchtafvoer 1,00 stuk 15,00 15,00

Eaansluitmaterialen elektra 1,00 stuk 10,00 10,00

Eleveren en aanbrengen badkamerrooster 
90*455

1,00 stuk 0,50 0,50 3,92 22,09

Ehulpmaterialen 1,00 stuk 5,00 5,00

X . Vervangen hang- en sluitwerk, 
binnendeuren, vrij en bezetslot inclusief  
schilden en krukken

Aleveren en monteren deurkrukkenmet 
schilden

1,00 paar 0,28 0,28 6,50 16,67

Aleveren en vervangen deurkrukken en 
schilden

1,00 paar 0,06 0,06 4,28 6,46

Aleveren en monteren nieuw slot 1,00 stuk 0,36 0,36 10,13 23,21

Averwijderen bestaande binnendeurslot 1,00 stuk 0,08 0,08 2,91

X . Vervangen wastafel met mengkraan en 
afvoerset

Edemonteren en afvoeren sanitair 1,00 stuk 0,50 0,50 18,17

Eleveren en monteren wastafel compleet 1,00 stuk 2,50 2,50 55,28 146,11



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

Ewastafelmengkraan 1,00 stuk 48,18 48,18

Eplugbekersyfon viega, wit 1,00 stuk 3,00 3,00

Evloerbuis viega 40mm, wit 1,00 stuk 3,92 3,92

Ebevestingingsset wastafel m10x120 1,00 stuk 1,29 1,29

Ehulpmaterialen 1,00 stuk 10,00 10,00

X . Douchemengkraan vervangen

Eleveren en vervangen thermostatische 
douchemengkraan

1,00 stuk 1,00 1,00 129,77 166,10

Ehulpmaterialen 1,00 stuk 2,50 2,50

X . Vervangen glijstangcombinatie

Eleveren en vervangen 
glijstangcombinatie 600mm, met slang, 
handdouche en zeepbakje

1,00 stuk 0,50 0,50 52,70 70,87

Ehulpmaterialen 1,00 stuk 1,50 1,50

X . vervangen planchet metaal en glas

EVervangen planchet 1,00 stuk 0,50 0,50 23,76 41,93

X . vervangen spiegel

Evervangen spiegel 400x 600 (vertikaal  
monteren)

1,00 stuk 0,35 0,35 8,21 20,93

Espiegelklemmen noord transparant 4,00 stuk 0,81 3,24

X . vervangen toilet wit, compleet met 
laaghangend reservoir wisa 790, 
toiletzitting en closetrolhouder, standaard  
uitvoering

Edemonteren, afvoeren en hermonteren 
sanitair

1,00 stuk 2,50 2,50 90,83

Eclosetverbinding 101 wit 1,00 stuk 1,81 1,81

Eclosetafvoersok nr 6 wit 1,00 stuk 4,02 4,02



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

Evalpijp laaghangend reservar, wit 1,00 stuk 5,96 5,96

Ecloset 1,00 stuk 71,86 71,86

Eclosetzitting met deksel 1,00 stuk 23,14 23,14

Eclosetreservoir wit 1,00 stuk 46,13 46,13

Eclosetrolhouder 1,00 stuk 2,81 2,81

Ehoekstopkraan VSH 1,00 stuk 4,16 4,16

Ebevestigingsschoeven RVS 70mm. wit 
SE2

1,00 set 1,75 1,75

Ediverse hulpmaterialen 1,00 stuk 5,00 5,00

X .

# DOUCHE COMPLEET RENOVEREN 40,02 40,02 2.171,09 827,72 4.452,82

# Schilderwerk

X . binnenschilderwerk onderhoud, 
buitenkozijn, binnenzijde, vlakbreedte  
100-200mm, hout, watergedragen verf, 
systeem OHD 53

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
buitenkozijn, binnenzijde, vlakbreedte  
100-200mm, hout, watergedragen verf, 
systeem OHD 53

m1 9,63

X . binnenschilderwerk onderhoud, 
buitenraam, binnenzijde, 
binnendraaiend/1 diktekant 100-200mm 
hout, watergeragen verft systeem OHD 
53

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
buitenraam, binnenzijde, 
binnendraaiend/1 diktekant 100-200mm 

m1 9,63



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

hout, watergeragen verft systeem OHD 
53

X . binnenschilderwerk onderhoud, 
binnenbeplating, vlak 200mm hout, 
watergedragen verf, systeem OHD 53

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
binnenbeplating, vlak 200mm hout, 
watergedragen verf, systeem OHD 53

m2 28,66

X . binnenschilderwerk onderhoud, 
binnenkozijn zonder bovenlichtm hout,  
watergedragen verf, systeem OHD 53, 
alzijdig

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
binnenkozijn, vlakbreedte 100-200mm 
houtm watergedragen verf, systeem 
OHD 53

m1 9,63

X . binnenschilderwerk onderhoud, 
binnenkozijn met bovenlicht, hout, 
watergedragen verf, systeem OHD 53, 
alzijdig

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
binnenkozijn, vlakbreedte 100-200mm 
houtm watergedragen verf, systeem 
OHD 53

7,08 m1 9,63 68,18

X . Binnenschilderwerk onderhoud, 
binnendeur, dicht, vlak, hout, 
watergedragen verf, systeem OHD 53, 
alzijdig

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
binnendeur, dicht, vlak, hout, 
watergedragen verf syteem OHD 53

1,80 m2 27,84 50,11

X . binnenschilderwerk onderhoud,



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

wandvlak binnen, stucwerk, steen, 
watergedragen verf met kwarts, systeem 
OSD 54

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
wandvlak binnen, stucwerk, steen, 
watergedragen verf, systeem OSD 54

m2 14,53

X . binnenschilderwerk onderhoud, 
wandvlak binnen, stucwerk, steen, 
watergedragen verf met kwarts, systeem 
OSD 54

Dbinnenschilderwerk onderhoud, 
wandvlak binnen, stucwerk, steen, 
watergedragen verf met kwarts, systeem 
OSD 54

m2 18,79

X . binnenschilderwerk onderhoud, plafond 
binnen, stucwerk, watergedragen verf, 
systeem OSD 54

Dbinnenschilderwerk onderhoud, plafond 
binnen, stucwerk, watergedragen verf, 
systeem OSD 54

3,50 m1 13,40 46,90

X . binnenschilderwerk onderhoud, plafond 
binnen, stucwerk, watergedragen verf 
met kwarts, systeem OSD 54

Dbinnenschilderwerk onderhoud, plafond 
binnen, stucwerk, watergedragen verf 
met kwarts, systeem OSD 54

17,66

X . binnenschilderwerk onderhoud, leiding  
100mm, staal, watergedragen verf, 
systeem OMS 51

Dbinnenschilderwerk onderhoud, leiding  
100mm, staal, watergedragen verf, 
systeem OMS 51

1,00 m1 4,42 4,42



Ac Af Bestekcode S Omschrijving Hoeveelheid Eenhe M Norm Uren Materiaal Materieel Onderaannemi Totaal

X .

# Schilderwerk 169,61 169,61

# bijkomende werkzaamheden

X . reinigen badkamer voor oplevering

Areinigings- en hulpmiddelen 1,00 stuk 8,00 8,00

Anat reinigen badkamer 1,00 stuk 1,00 1,00 36,33

X . opnemen woning, uittekenen en 
bewonersbegeleiding

Fhulpmiddelen 1,00 stuk 5,00 5,00

Fopnemen woning, uittekenen en 
begeleiden bewoners

1,00 stuk 1,50 1,50 54,50

Cextra werkvoorbereidingskosten t.b.v. 
prefabricage

1,00 pst 4,00 4,00 145,32

X . Vervangende douchegelegenheid

Averplaatsbare douchewagen 1,00 stuk 150,00 150,00

Averplaatsen en aansluiten douchewagen 1,00 stuk 0,50 0,50 18,17

"

# bijkomende werkzaamheden 7,00 7,00 163,00 417,31

* BADKAMER MET TOILET 1,00 50,25 50,25 2.352,44 997,33 5.175,25



Omschrijving

werkzaamheden DKB

tussentotaal 353,21 244,99 598,19 598,19

598,19

werkzaamheden sloopwerk

tussentotaal 33,61 33,61 33,61

631,80

werkzaamheden tegelzetter

tussentotaal 871,92 1.050,51 586,00 2.508,43 2.508,43

3.140,23

werkzaamheden schilder

tussentotaal 169,61 169,61 169,61

3.309,84

werkzaamheden installateur

tussentotaal 512,25 1.051,95 241,72 1.805,92 1.805,92

5.115,76

werkzaamheden DKB kantoor

tussentotaal 54,50 5,00 59,50 59,50

5.175,25

Werkzaamheden Fibo Trespo

tussentotaal

5.175,25

algemene kosten

Totaal excl. BTW 983,30 983,30 6.158,55
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