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A. VOORSCHRIFTEN BOUWBESLUIT 2012 

 

A.1 Veiligheid 

Tabel Tabel Tabel Tabel 1111    Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling    NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw    Bestaande bouwBestaande bouwBestaande bouwBestaande bouw    VerbouwVerbouwVerbouwVerbouw    

Algemene sterkte constructieAlgemene sterkte constructieAlgemene sterkte constructieAlgemene sterkte constructie    Niveau zoals bepaald in NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991 Niveau zoals bepaald in NEN 8700 Niveau zoals bepaald in 

NEN 8700 

Sterkte bij brand (tijdsduur van de Sterkte bij brand (tijdsduur van de Sterkte bij brand (tijdsduur van de Sterkte bij brand (tijdsduur van de 

brandwerendheid met betrekken tot brandwerendheid met betrekken tot brandwerendheid met betrekken tot brandwerendheid met betrekken tot 

bezwijken in minuten)bezwijken in minuten)bezwijken in minuten)bezwijken in minuten)    

Vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder vluchtroute 

voert: 30      

Geen vloer verblijfsgebied hoger 7 m: 60                                                        

Vloer verblijfsgebied 7 m - 13 m hoog: 90                                             

Vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder vluchtroute 

voert: 20      

Geen vloer verblijfsgebied hoger 7 m: 0                                                         

Vloer verblijfsgebied 7 m - 13 m hoog: 30                                            

Rechtens verkregen niveau 

Afscheiding langs vloer, trap, Afscheiding langs vloer, trap, Afscheiding langs vloer, trap, Afscheiding langs vloer, trap, 

hellingbaanhellingbaanhellingbaanhellingbaan    

Indien voor personen bestemde vloer ≥ 1 m hoger ligt dan de 

aansluitende vloer of terrein 

Indien voor personen bestemde vloer ≥ 1,5 m hoger ligt dan de 

aansluitende vloer of terrein 

Rechtens verkregen niveau 

Hoogte afscheiding Bij vloer lager dan 13 m: 1 m               

Bij vloer hoger dan 13 m: 1,2 m Hoogte bij raam: 0,85 m                

Langs trap/hellingbaan: 0,85 m  

Hoogte vanaf vloer: 0,9 m                      

Hoogte bij raam: 0,6 m                   

Langs trap of hellingbaan: 0,6 m 

Rechtens verkregen niveau 

Openingen in afscheiding Tot 0,7 m: openingen waardoor een bol kan passeren < ᴓ 0,1 m                                

Boven 0,7 m: openingen waardoor een bol kan passeren  < ᴓ 0,2 m                     

Afstand horizontaal vloer, trap, hellingbaan - afscheiding < 0,05m                    

Onderbreking bovenregel afscheiding < 0,1 m 

Tot 0,6 m: openingen waardoor een bol kan passeren < ᴓ 0,2 m                             

Afstand horizontaal vloer, trap, hellingbaan - afscheiding < 0,1 m 

Rechtens verkregen niveau 

Overklauterbaarheid afscheiding Geen opstapmogelijkheden 0,2 m - 0,7 m boven een vloer, trap of 

hellingbaan. 

- Rechtens verkregen niveau 

Overbruggen van hoogteverschillenOverbruggen van hoogteverschillenOverbruggen van hoogteverschillenOverbruggen van hoogteverschillen    Een hoogteverschil > 0,21 m tussen                  

1. vloeren waarover een vluchtroute voert;                                                      

2. vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten of sanitaire 

ruimten en vloeren verkeersruimte of aansluitende terrein,                                              

wordt overbrugd door vaste trap of vaste hellingbaan. 

Een hoogteverschil > 0,22 m tussen                  

1. vloeren waarover een vluchtroute voert;                                                      

2. vloeren waarover een vluchtroute voert en het aansluitende 

terrein,                 

wordt overbrugd door vaste trap of vaste hellingbaan. 

Rechtens verkregen niveau 

TrapTrapTrapTrap    Breedte≥ 0,8 m                                 

Vrije hoogte boven trap ≥ 2,3 m Aantrede ≥ 0,22 m                         

Hoogte  optrede ≤ 0,188 m    

Breedte tredevlak ≥ 0,05 m                      

Breedte tredevlak ter plaatse van de klimlijn ≥ 0,23 m                          

Afstand van klimlijn tot zijkanten trap ≥ 0,3 m 

Breedte ≥ 0,7 m                                   

Vrije hoogte boven trap ≥ 1,9 m Aantrede ≥ 0,13 m                        

Hoogte optrede ≤ 0,22 m                   

Afstand van klimlijn tot zijkanten trap ≥ 0,2 m 

Rechtens verkregen niveau 

Trapbordes Bij bovenste trede trap sluit, over breedte trap, aan op een vloer 

met oppervlak ≥ 0,8 m x 0,8 m 

Bij bovenste trede trap sluit, over breedte trap, aan op een vloer 

met oppervlak ≥ 0,7 m x 0,7 m 

Rechtens verkregen niveau 

Leuningen Een trap met een helling > 2:3 waarmee een hoogteverschil wordt 

overbrugd > 1 m, heeft ten minste aan een zijkant een leuning op 

een hoogte van 0,8 m - 1 m  

Een trap met een helling > 2:3 waarmee een hoogteverschil wordt 

overbrugd > 1,5 m, heeft ten minste aan een zijkant een leuning op 

een hoogte van 0,6 m - 1 m 

Rechtens verkregen niveau 
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Regenwerend Traptreden van een trap voor het overbruggen van hoogteverschil 

> 1,5 m mogen bij regen niet nat worden. Dit geldt niet voor een 

trap alleen bedoeld om het bouwwerk te ontvluchten.  

- Rechtens verkregen niveau 

HellingbaanHellingbaanHellingbaanHellingbaan    Minimum breedte: 1,1 m                      

Maximum hoogte: 1 m                

Hoogte < 0,25 m: helling ≤ 1:12 Hoogte 0,25 - 0,5 m: helling ≤ 1:16 

Hoogte > 0,5 m: helling ≤ 1:20   

Minimum breedte: 0,7 m                             

Maximum helling: 1:10 

Rechtens verkregen niveau 

Hellingbaanbordes Bovenzijde hellingbaan sluit, over breedte hellingbaan, aan op 

vloer met oppervlak ≥ 1,4 m x 1,4 m  

Bovenzijde hellingbaan sluit, over breedte hellingbaan, aan op 

vloer met oppervlak ≥ 0,7 m x 0,7 m 

Rechtens verkregen niveau 

Geleiderand Hellingbaan heeft aan de zijkant een aaneengesloten geleiderand 

met hoogte ≥ 0,04 m 

- Rechtens verkregen niveau 

Beweegbare constructiedelenBeweegbare constructiedelenBeweegbare constructiedelenBeweegbare constructiedelen    Beweegbaar constructieonderdeel in geopende stand:                                                      

1. > 4,2 m boven weg voor motorvoertuigen en 0,6 m daarnaast;                                                 

2. > 2,2 m boven weg voor niet-motorvoertuigen, uitgezonderd 

nooddeuren;                                                              

3. geeft op beschermde vluchtroutes een vrije doorgang ≥ 0,6 m 

breed en ≥ 2,2 m hoog.                                                                          

Dit geldt voor ruimtes > 0,5 m² 

Beweegbaar constructieonderdeel in geopende stand, ligt > 4,2 m 

boven een weg voor motorvoertuigen.  

Nieuwbouw niveau, waarbij 

punt 1 niet van toepassing 

is.  

Beperking ontstaan van Beperking ontstaan van Beperking ontstaan van Beperking ontstaan van 

brandgevaarlijke situatiebrandgevaarlijke situatiebrandgevaarlijke situatiebrandgevaarlijke situatie    

     

Stookplaats 

 

Materiaal bij stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of als het de 

bovenzijde vloer, trap of hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl 

(NEN-EN 13501-1), indien: 

1. Warmtestraling op materiaal ≥ 2 kW/m
2
, 

2. Temperatuur in materiaal ≥ 90 °C. 

Materiaal bij stookplaats is onbrandbaar (NEN 6064), indien: 

1. Warmtestraling op het materiaal ≥ 2 kW/m2, 

b. Temperatuur in materiaal ≥ 90 °C. 

In plaats van onbrandbaar (NEN 6064) mag ook brandklasse A1 of 

A1fl. 

Nieuwbouw niveau 

Schacht, koker of kanaal Materiaal binnenzijde schacht, koker of kanaal grenzend aan meer 

dan een (sub)brandcompartiment met inwendige doorsnede ≥ 

0,015 m
2
, voldoet over een dikte ≥ 0,01 m aan brandklasse A2 

(NEN-EN 13501-1). 

Uitzonderingen: 

1. Schacht uitsluitend bestemd voor boven elkaar gelegen toilet- of 

badruimten, die niet door andere ruimten voert; 

2. ≤ 5% van de totale oppervlakte van de bedoelde binnenzijde; 

3. Constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door 

een schacht, koker of kanaal. 

- Nieuwbouw niveau 

Rookgasafvoer Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig (NEN 6062).  

Afstand tussen uitmonding afvoervoorziening rookgas van op vaste 

brandstof gestookt toestel en brandgevaarlijk dak van een ander 

bouwwerk ≥ 15 m.  

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig (NEN 8062).  

Afstand tussen uitmonding afvoervoorziening rookgas van op vaste 

brandstof gestookt toestel en brandgevaarlijk dak van een ander 

bouwwerk ≥ 15 m. 

Nieuwbouw niveau 

Opstelplaats open 

verbrandingstoestel 

Geen opstelplaats voor open verbrandingstoestel in toiletruimte, 

badruimte, of ruimte voor het stallen van motorvoertuigen. 

Geen opstelplaats voor open verbrandingstoestel in toiletruimte of 

badruimte. 

 

Nieuwbouw niveau 
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Beperking van het Beperking van het Beperking van het Beperking van het ontwikkelen van ontwikkelen van ontwikkelen van ontwikkelen van 

brand en rookbrand en rookbrand en rookbrand en rook    

Op ≤ 5% van de constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte zijn 

de volgende eisen niet van toepassing.  

Op ≤ 5% van de constructiedelen van elke afzonderlijke ruimte zijn 

de volgende eisen niet van toepassing.  

Rechtens verkregen niveau  

Binnenoppervlak,                                     

brandklasse  

Extra beschermde vluchtroute: B  

Beschermde vluchtroute: B + rookklasse s2                                

Overig: D  

(NEN-EN 13501-1) 

Extra beschermde vluchtroute: 2 + rookdichtheid ≤ 5,4 m
-1 

Beschermde vluchtroute: 2 + rookdichtheid ≤ 5,4 m
-1 

Overig: 4 + rookdichtheid ≤ 10 m
-1 

 

(NEN 6065 en NEN 6066) 

Rechtens verkregen niveau 

Buitenoppervlak,                                 

brandklasse  

Extra beschermde vluchtroute: C  

Beschermde vluchtroute: C                      

Overig: D                                                                 

Constructiedeel boven 13 m: B                                                      

Bovenzijde van dak mag niet brandgevaarlijk zijn  

(NEN-EN 13501-1) 

Extra beschermde vluchtroute: 2 

Beschermde vluchtroute: 2 

Overig: 4 

Uitgezonderd bovenzijde dak 

Deur, raam, kozijn: 4 

(NEN 6065) 

Rechtens verkregen niveau 

Beloopbaar vlak,                                  

brandklasse  

Extra beschermde vluchtroute: Cfl   

Beschermde vluchtroute: Cfl                       

Overig: Dfl                                                            

Indien beloopbaar vlak grenst aan binnenzijde: rookklasse s1fl   

Bovenzijde vloer, trap, helling grenzend aan buitenlucht: Cfl  

(NEN-EN 13501-1) 

Binnenoppervlak:  

Extra beschermde vluchtroute: T1 + rookdichtheid ≤ 10 m
-1

 

Beschermde vluchtroute: T3 + rookdichtheid ≤ 10 m
-1 

Overig: T3 + rookdichtheid ≤ 10 m
-1

 

Buitenoppervlak:  

Extra beschermde vluchtroute: T1 

Beschermde vluchtroute: T3 
 

Overig: T3 

(NEN 1775) 

Rechtens verkregen niveau 

Beperking van uitbreiding brandBeperking van uitbreiding brandBeperking van uitbreiding brandBeperking van uitbreiding brand         

Ligging Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment, uitgezonderd: 

1. Toiletruimte; 

2. Badruimte; 

3. Technische ruimte met gebruiksoppervlakte ≤ 50 m
2
 niet 

bestemd voor verbrandingstoestellen met totale belasting ≤ 

130 kW. 

Extra beschermde vluchtroute voert niet door een 

brandcompartiment. 

Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment, uitgezonderd: 

1. Toiletruimte; 

2. Badruimte; 

3. Technische ruimte met gebruiksoppervlakte ≤ 100 m
2
 niet 

bestemd voor verbrandingstoestellen met totale belasting ≤ 

160 kW. 

Extra beschermde vluchtroute voert niet door een 

brandcompartiment. 

Rechtens verkregen niveau 

Omvang brandcompartiment Gebruiksoppervlak ≤ 1000 m² en ≤ 1 perceel. 

Ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan. 

Technische ruimte met oppervlak ≥ 50 m² en 

verbrandingstoestellen met totale belasting ≥ 130 kW, is 

afzonderlijk brandcompartiment. 

Gebruiksoppervlak ≤ 2000 m² ≤ 1 perceel. 

Ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan. 

Technische ruimte met oppervlak ≥ 100 m² en 

verbrandingstoestellen met totale belasting ≥ 160 kW, is 

afzonderlijk brandcompartiment. 

Rechtens verkregen niveau 

Weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag (WBDBO), in 

minuten 

 

Tussen brandcompartimenten en tussen besloten ruimte met extra 

beschermde vluchtroute ≥ 60.  

Tussen brandcompartiment en besloten ruimte met extra 

beschermde vluchtroute ≥ 30. 

Permanente vuurbelasting brandcompartiment ≤ 500 MJ/m² en 

geen vloer hoger dan 7 m ≥ 30. 

Bij bepalen WBDBO van brandcompartiment in gebouw op 

aangrenzend perceel wordt uitgegaan van een spiegel symmetrisch 

Van brandcompartiment naar brandcompartiment of ruimte met 

extra beschermde vluchtroute: 20. Bij bepalen WBDBO van 

brandcompartiment in gebouw op aangrenzend perceel wordt 

uitgegaan van een spiegel symmetrisch gebouw ten opzichte van 

de perceelgrens of hart van aangrenzende openbare weg, water of 

groen. 

Weerstand tegen 

branddoorslag en 

brandoverslag van ten 

minste 30 minuten 
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gebouw ten opzichte van de perceelgrens of hart van 

aangrenzende openbare weg, water of groen.  

Verdere beperking  uitbreiding Verdere beperking  uitbreiding Verdere beperking  uitbreiding Verdere beperking  uitbreiding 

brand en verspreiding rookbrand en verspreiding rookbrand en verspreiding rookbrand en verspreiding rook    

     

Ligging  Brandcompartiment bestaat uit subbrandcompartimenten of 

verkeersruimten met beschermde vluchtroute. 

Een beschermde vluchtroute ligt niet in een 

subbrandcompartiment. 

Verblijfsgebied voor bewaking buiten subbrandcompartiment 

indien: 

1. Constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan brandklasse B 

en rookklasse S2, 

2. Aankleding in dat gebied voldoet aan brandklasse A1. 

Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

Brandcompartiment bestaat uit subbrandcompartimenten of 

ruimten met beschermde vluchtroute. 

Een beschermde route ligt niet in het subbrandcompartiment 

waarin de vluchtroute begint. 

Verblijfsgebied voor bewaking buiten subbrandcompartiment 

indien: 

1. Constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan brandklasse 2 

en rookdichtheid ≤ 5,4 m
-1

, 

2. Aankleding in dat gebied voldoet aan brandklasse A1 

Een verblijfsruimte ligt in een beschermd subbrandcompartiment. 

Rechtens verkregen niveau   

Omvang beschermd subbrand-

compartiment 

Gebruiksoppervlakte ≤ 100 m² Gebruiksoppervlakte ≤ 1000 m² 

 

Rechtens verkregen niveau   

Weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag of rookdoorgang, in 

minuten 

Tussen subbrandcompartiment en andere ruimte ≥ 20. 

Tussen subbrandcompartiment en andere ruimte in het 

brandcompartiment ≥ 30. 

Voorschriften over rookdoorgang van een subbrandcompartiment 

en van subbrandcompartiment naar andere ruimte bij ministeriële 

regeling. 

Tussen subbrandcompartiment en besloten ruimte ≥ 20. 

Tussen beschermd subbrandcompartiment en andere ruimte ≥ 20.   

 

Rechtens verkregen niveau   

VluchtroutesVluchtroutesVluchtroutesVluchtroutes        

Vluchtroute  Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een 

vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein 

en vandaar naar de openbare weg.  

Loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en uitgang 

subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt ≤ 30 m 

Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een 

vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein 

en vandaar naar de openbare weg. 

Loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en uitgang 

subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt ≤ 45 m 

Rechtens verkregen niveau 

Beschermde vluchtroute - Vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 

waarin de vluchtroute begint een beschermde route, tenzij die 

uitgang direct grenst aan aansluitende terrein. 

Rechtens verkregen niveau 

Extra beschermde vluchtroute  Vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment 

waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, 

tenzij die uitgang direct grenst aan aansluitende terrein. 

Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Rechtens verkregen niveau 
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Tweede vluchtroute Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, zijn 

voorschriften voor extra beschermde vluchtroute niet van 

toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door 

verschillende ruimten voeren. 

Daarna voeren de vluchtroutes niet door eenzelfde 

brandcompartiment. 

De twee vluchtroutes kunnen vanaf de uitgang van het 

subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door 

dezelfde ruimte voeren, als: 

1. De ruimte grenst aan de uitgang van het  

Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint, zijn 

voorschriften voor (exra) beschermde vluchtroute niet van 

toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door 

verschillende ruimten voeren. 

De twee vluchtroutes kunnen vanaf de uitgang van het 

subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door 

dezelfde ruimte voeren, als: 

1. De ruimte grenst aan de uitgang van het 

subbrandcompartiment; 

2. De vluchtroutes in de ruimte naar verschillende uitgangen  

Rechtens verkregen niveau 

 subbrandcompartiment; 

2. De vluchtroutes in die ruimte (extra) beschermde vluchtroutes 

zijn; 

3. Ruimte een besloten ruimte is met beide vluchtroutes ≤ 30 m; 

4. De vluchtroutes in verschillende richtingen voeren; 

voeren; 

3. De ruimte een besloten ruimte is met vluchtroute ≤ 30 m of 

beschermde vluchtroute ≥ 70 m; 

4. De vluchtroute een veiligheidsroute is.  

 

 

Inrichting vluchtroute  WBDBO tussen (extra) beschermde vluchtroute en de aansluitende 

besloten ruimte ≥ 20 minuten. 

WBDBO tussen twee ruimten ≥ 30 minuten. 

Permanente vuurlast van besloten ruimte waardoor een 

veiligheidsvluchtroute voert, inclusief de vanuit die ruimte direct 

bereikbare besloten ruimten, per bouwlaag ≤ 3.500 MJ.  

Vluchtroute m.u.v. trap: breedte ≥ 0,85 m, hoogte ≥ 2,3,m.  

Indien op een trap meer dan 600 m
2
 vloeroppervlak aan 

verblijfsgebied is aangewezen: breedte trap ≥ 1,2 m. 

Capaciteit afvoer warmte en rook en toevoer verse lucht van een 

niet-besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert zodanig, dat 

ruimte tijdens brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt 

voor vluchten en reddings- en bluswerkzaamheden. 

WBDBO tussen (extra) beschermde vluchtroute en aansluitende 

besloten ruimte ≥ 20 minuten. 

WBDBO tussen twee vluchtroutes ≥ 20 minuten.  

Product permanente vuurbelasting en netto vloeroppervlak van 

ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert, per bouwlaag ≤ 

7000 MJ 

Vluchtroute: breedte ≥ 0,5 m en hoogte ≥ 1,7 m. 

Capaciteit afvoer warmte en rook en toevoer verse lucht van een 

niet-besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert zodanig, dat 

ruimte tijdens brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt 

voor vluchten en reddings- en bluswerkzaamheden. 

Rechtens verkregen niveau 

Hulpverlening bij brandHulpverlening bij brandHulpverlening bij brandHulpverlening bij brand    Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

InbraakwerendheidInbraakwerendheidInbraakwerendheidInbraakwerendheid    Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen 

constructiedelen in een scheidingsconstructie die  bereikbaar zijn 

voor inbraak, hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan de in 

NEN 5087 aangegeven weerstandsklasse 2. 

- Rechtens verkregen niveau 
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A.2 Gezondheid 

Tabel Tabel Tabel Tabel 2222    Technische bouwvoorschriften vanuit het oogpunt van gezondheid    

AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling    NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw    Bestaande bouwBestaande bouwBestaande bouwBestaande bouw    VerbouwVerbouwVerbouwVerbouw    

Bescherming tegen geluid van Bescherming tegen geluid van Bescherming tegen geluid van Bescherming tegen geluid van 

buitenbuitenbuitenbuiten    

Basis grenswaarde: 20 dB                                             - Rechtens verkregen niveau 

Weg-, spoorweg- en 

industrielawaai, grenswaarden 

Weg- en spoorweglawaai VG: 33 dB            

Weg- en spoorweglawaai VR: 35 dB      

Industrielawaai VG: 35 dB(A)                  

Industrielawaai VR: 37 dB(A)      

- Rechtens verkregen niveau 

Luchtvaartlawaai, karakteristieke 

geluidswering 

Geluidsbelasting 36-40 Ke: 30-33 dB       

Geluidsbelasting 41-45 Ke: 33-36 dB         

Geluidsbelasting 46-50 Ke: 36-40 dB      

Geluidsbelasting > 50 Ke: 40 dB            

In 56-dB(A)-Lden-beperkingsgebied of  35-Ke-geluidsbelasting-

contourgebied is de geluidsbelasting in verblijfsgebied ≤ 33dB                                                      

Voor een verblijfsruimte is de karakteristieke geluidswering 2dB of 

dB(A) lager dan voor verblijfsgebied 

-  Rechtens verkregen niveau 

Bescherming tegen geluid van Bescherming tegen geluid van Bescherming tegen geluid van Bescherming tegen geluid van 

installatiesinstallatiesinstallatiesinstallaties    

Installaties in verblijfsgebied op een aangrenzend perceel of in 

verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen 

woonfunctie, die ≤ 30 dB mogen veroorzaken zijn: toilet met 

waterspoeling, kraan, mechanisch ventilatiesysteem, 

warmwatertoestel en installatie voor het verhogen van waterdruk.                                                         

Installaties in een verblijfsruimte van de woning die ≤30 dB mogen 

veroorzaken zijn: mechanisch ventilatiesysteem, voorziening voor 

warmteopwekking of warmte terugwinning. 

- Rechtens verkregen niveau 

Beperking van galmBeperking van galmBeperking van galmBeperking van galm    Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

Geluidwering tussen ruimtenGeluidwering tussen ruimtenGeluidwering tussen ruimtenGeluidwering tussen ruimten        

Ander perceel Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor geluidsoverdracht 

van besloten ruimte naar: 

1. Verblijfsgebied van aangrenzende gebruiksfunctie ander perceel 

≥ 52 dB 

2. Besloten ruimte buiten verblijfsgebied van aangrenzende 

woonfunctie ander perceel ≥ 47 dB. 

Gewogen contact-geluidniveau voor geluidsoverdracht van een 

besloten ruimte naar: 

1. Verblijfsgebied van aangrenzende gebruiksfuctie ander perceel ≤ 

54 dB; 

2. Besloten ruimte buiten verblijfsgebied van aangrenzende 

woonfunctie ander perceel ≤ 59 dB 

- Rechtens verkregen niveau 
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Verschillende gebruiksfuncties op 

hetzelfde perceel 

Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor geluidsoverdracht 

van besloten ruimte naar: 

1. Verblijfsgebied van  aangrenzende woonfunctie ≥ 52 dB; 

- Rechtens verkregen niveau 

 2. Besloten ruimte buiten verblijfsgebied van aangrenzende 

woonfunctie ≥ 47 dB 

Gewogen contact-geluidniveau voor geluidsoverdracht van een 

besloten ruimte naar: 

1. Verblijfsgebied van aangrenzende gebruiksfunctie ≤ 54 dB; 

2. Besloten ruimte buiten verblijfsgebied van aangrenzende 

woonfunctie ≤ 59 dB 

  

Verblijfsruimten van dezelfde 

woonfunctie 

Karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 

geluidsoverdracht tussen verblijfsruimtes van dezelfde 

woonfunctie ≥ 32 dB. 

gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht tussen 

verblijfsruimtes van dezelfde woonfunctie ≤ 79 dB. 

Bovenstaande niet van toepassing als verblijfsruimtes in open 

verbinding staan of verbonden zijn met deuropening. 

- Rechtens verkregen niveau 

Wering van vochtWering van vochtWering van vochtWering van vocht    Verblijfsgebied, toiletruimte en badruimte moeten liggen in (deel 

van) een gebouw dat waterdicht is.       

Genormeerde binnentemperatuur van een scheidingsconstructie 

die thermisch geïsoleerd moet zijn ≥ 0,65.                                     

De vloer en wanden van een toilet- of badruimte hebben tot 1,2 m 

hoogte een gemiddelde wateropname ≤ 0,01 kg/(m²∙s
1/2

) en op 

geen enkele plaats ≥ 0,2 kg/(m²∙s
1/2

).                         

Dit geldt ter plaatse van een bad of douche in een badruimte over 

een lengte ≥ 3 m tot een hoogte ≥ 2,1 m.            

Verblijfsgebied, toiletruimte en badruimte moeten liggen in (deel 

van) een gebouw dat waterdicht is.       

De vloer en wanden van een toilet- of badruimte hebben tot 1 m 

hoogte een gemiddelde wateropname ≤ 0,01 kg/(m²∙s1/2) en op 

geen enkele plaats ≥ 0,2 kg/(m²∙s1/2).  

Rechtens verkregen niveau 

Luchtverversing, capaciteitLuchtverversing, capaciteitLuchtverversing, capaciteitLuchtverversing, capaciteit    Verblijfsgebied ≥ 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak, ≥ 7 dm³/s                

Verblijfsruimte ≥ 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak, ≥ 7 dm³/s                   

Verblijfsruimte met opstelplaats voor kooktoestel ≥ 21 dm³/s                                

Toiletruimte ≥ 7 dm³/s                                            

Badruimte ≥ 14 dm³/s 

Verblijfsruimte ≥ 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak, ≥ 7 dm³/s 

Verblijfsruimte met opstelplaats voor kooktoestel of open 

verbrandingstoestel voor warmwater ≥ 21 dm³/s 

Toiletruimte ≥ 7 dm³/s 

Badruimte ≥ 14 dm²/s 

Voorziening voor luchtverversing voor ≥ 1 verblijfsruimte heeft de 

capaciteit van ten minste de hoogste waarde van die 

verblijfsruimtes. 

 Rechtens verkregen niveau 

Thermisch comfort Luchtsnelheid toegevoerde verbrandingslucht in leefzone ≤ 0,2 m/s - Rechtens verkregen niveau 

Regelbaarheid Natuurlijke toevoer verse lucht:               

1. Regelbaar in gebied 0% - 30% capaciteit                  

2. Laagste stand ≤ 10%, hoogste stand 100%      

3. ≤ 2 standen in regelgebied die onderling ≥ 10% in capaciteit 

verschillen                               

Mechanische toevoer verse lucht:              

1. Regelbaar in gebied 10% - 100% capaciteit  

2. Laagste stand ≤ 10%, hoogste stand 100%    

- Rechtens verkregen niveau 
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3. ≤ 1 stand in regelgebied                      

Voorziening voor toevoer van verse lucht mag zelfregelend zijn.  

Luchtverversing overige ruimten 

(capaciteit) 

Ruimte met opstelplaats gasmeter ≥ 1 dm³/s per m² 

vloeroppervlak, minimaal 2 dm³/s       

Ruimte met opstelplaats voor gasmeter ≥ 1 dm³/s per m² 

vloeroppervlak, minimaal 2 dm³/s 

Rechtens verkregen niveau 

Plaats van de opening Verdunningsfactor instroomopening:               

1. Afvoervoorziening luchtverversing ≤ 0,01 

2. Afvoervoorziening rookgas bij gasgestookte toestellen ≤ 0,01                      

Afvoervoorzieningen en belemmeringen op ander perceel blijven 

buiten beschouwing bij bepaling verdunningsfactor. 

Opening ≥ 2 m van perceelgrens of hart openbare weg, water of 

groen.                         

Hoogte opening ≥ 3 m boven bovenzijde aangrenzend 

constructiedeel of aanliggend terrein. 

 - Nieuwbouw niveau  

Luchtkwaliteit, toevoer van verse 

lucht 

Naar verblijfsgebied: rechtstreeks van buiten. 

Naar verblijfsgebied: ≤ 50% van de lucht via verblijfsgebied of 

verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie. 

Bij verblijfsruimte met opstelplaats kooktoestel: ≥ 21 dm³/s 

binnenlucht rechtstreeks naar buiten. 

Bij toilet- of badruimte: afvoer binnenlucht rechtstreeks naar 

buiten. 

Bij verblijfsruimte met opstelplaats kooktoestel: ≥ 21 dm³/s 

binnenlucht rechtstreeks naar buiten. 

Bij toilet- of badruimte: afvoer binnenlucht rechtstreeks naar 

buiten. 

Rechtens verkregen niveau 

Spuivoorziening, capaciteitSpuivoorziening, capaciteitSpuivoorziening, capaciteitSpuivoorziening, capaciteit    Spuivoorziening verblijfsgebied ≥ 6 dm³/s per m² vloeroppervlak                         

Spuivoorziening verblijfsruimte ≥ 3 dm³/s per m² vloeroppervlak 

d.m.v. ≥ 1 beweegbaar raam     

Spuivoorziening ≥ 2 m van perceelgrens of hart openbare weg, 

water of groen. 

Spuivoorziening verblijfsruimte ≥ 3 dm³/s per m² vloeroppervlak                     Rechtens verkregen niveau 

Toevoer verbrandingslucht en afvoer Toevoer verbrandingslucht en afvoer Toevoer verbrandingslucht en afvoer Toevoer verbrandingslucht en afvoer 

rookgasrookgasrookgasrookgas    

Voorzieningen voor toevoer verbrandingslucht en afvoer rookgas 

verplicht voor ruimtes met opstelplaats verbrandingstoestel, 

uitgezonderd verblijfsruimtes met kooktoestel ≤ 15 kW 

Voorzieningen voor toevoer verbrandingslucht en afvoer rookgas 

verplicht voor ruimtes met opstelplaats verbrandingstoestel, 

uitgezonderd verblijfsruimtes met kooktoestel of 

warmwatertoestel met open verbranding ≤ 15 kW 

Rechtens verkregen niveau 
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Capaciteit Ventilatievoorziening voor een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel ≥ 130 kW: zodanig dat goede verbranding kan 

plaatsvinden.  

Voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een 

verbrandingstoestel ≥ 130 kW: capaciteit volgens tabeld 3.50.1   

Voorziening voor de afvoer van rookgas voor een opstelplaats voor 

een verbrandingstoestel ≥ 130 kW: ≥ formule 3.50.  

Een combinatie luchttoevoer- verbrandingsgasafvoersysteem heeft 

een positief drukverschil tussen afvoerkanaal rookgas en het 

toevoerkanaal verbrandingslucht. 

Een combinatie van een voorziening voor de afvoer van rookgas 

met een voorziening voor de afvoer van binnenlucht heeft een 

capaciteit die gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de 

afzonderlijke voorzieningen. 

Ventilatievoorziening voor een opstelplaats voor een 

verbrandingstoestel ≥ 130 kW: zodanig dat goede verbranding kan 

plaatsvinden.  

Voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een 

verbrandingstoestel ≥ 130 kW: capaciteit volgens tabeld 3.50.1   

Voorziening voor de afvoer van rookgas voor een opstelplaats voor 

een verbrandingstoestel ≥ 130 kW: ≥ formule 3.50.  

Een combinatie luchttoevoer- verbrandingsgasafvoersysteem heeft 

een positief drukverschil tussen afvoerkanaal rookgas en het 

toevoerkanaal verbrandingslucht. 

Een combinatie van een voorziening voor de afvoer van rookgas 

met een voorziening voor de afvoer van binnenlucht heeft een 

capaciteit die gelijk is aan de hoogste waarde die geldt voor de 

afzonderlijke voorzieningen. 

Rechtens verkregen niveau 

Plaats van opening Verdunningsfactor instroomopening:  

Afvoervoorziening voor rookgas bij gasgestookte toestellen ≤ 0,01 

Afvoervoorziening voor rookgas bij toestellen met andere 

brandstoffen ≤ 0,0015  

Afvoervoorzieningen en belemmeringen op ander perceel blijven 

buiten beschouwing bij bepaling verdunningsfactor. 

Opening ≥ 2 m van perceelgrens of hart openbare weg, water of 

groen.                         

Hoogte opening ≥ 3 m boven bovenzijde aangrenzend 

constructiedeel of aanliggend terrein.  

- Rechtens verkregen niveau 

Thermisch comfort Luchtsnelheid toegevoerde verbrandingslucht leefzone ≤ 0,2 m/s - Rechtens verkregen niveau 

Rookdoorlatendheid Rookdoorlatendheid inwendig oppervlak afvoervoorziening 

rookgas:                          

1. Overdrukvoorziening: 0,006 x 10
-3

 m³/s per m² inwendig 

oppervlak, bij drukverschil van 200 Pa                                                                     

2. Onderdrukvoorziening: 3 x 10
-3

 m³/s per m² inwendig oppervlak, 

bij drukverschil van 40 Pa 

Rookdoorlatendheid inwendig oppervlak overdrukvoorziening 

afvoervoorziening rookgas: 0,006 x 10-3 m³/s per m² inwendig 

oppervlak, bij drukverschil van 200 Pa 

Rechtens verkregen niveau 

Stromingsrichting Verbrandingslucht: van voorziening voor toevoer verbrandingslucht 

naar opstelplaats verbrandingstoestel.                                  

Rookgas: van opstelplaats verbrandingstoestel naar uitmonding 

voorziening voor afvoer rook. 

Verbrandingslucht: van voorziening voor toevoer verbrandingslucht 

naar opstelplaats verbrandingstoestel.                                  

Rookgas: van opstelplaats verbrandingstoestel naar uitmonding 

voorziening voor afvoer rook. 

Nieuwbouw niveau 

Beperking aanwezigheid schadelijkeBeperking aanwezigheid schadelijkeBeperking aanwezigheid schadelijkeBeperking aanwezigheid schadelijke    

stoffen en ioniserende stralingstoffen en ioniserende stralingstoffen en ioniserende stralingstoffen en ioniserende straling    

Woning is zo gebouwd dat de aanwezigheid van schadelijke stoffen 

en ioniserende straling in de binnenlucht beperkt is.                            

Bij ministeriële regeling kunnen hiervoor voorschriften gegeven 

worden.  

Woning is zo gebouwd dat de aanwezigheid van schadelijke stoffen 

en ioniserende straling in de binnenlucht beperkt is.                            

Bij ministeriële regeling kunnen hiervoor voorschriften gegeven 

worden. 

Rechtens verkregen niveau 

Bescherming Bescherming Bescherming Bescherming tegen ratten en tegen ratten en tegen ratten en tegen ratten en 

muizenmuizenmuizenmuizen    

Breedte openingen uitwendige scheidingsconstructie ≤ 0,01 m, 

uitgezonderd:                                                              

1. Afsluitbare openingen                                        

2. Uitmonding ventilatie, afvoervoorziening rookgas en ont- of  

Breedte openingen uitwendige scheidingsconstructie ≤ 0,01 m, 

uitgezonderd:                                                              

1. Afsluitbare openingen                                        

2. Uitmonding ventilatie, afvoervoorziening rookgas en ont- of  

Rechtens verkregen niveau 



KLANTGESTUURD RENOVEREN 

 

15151515    

 

    beluchting riolering                  

3. Nest-, rust-, of verblijfsplaats beschermde diersoorten                                        

Onder gebouw funderingsscherm tot ≥ 0,6 m onder maaiveld met 

openingen ≤ 0,01 m 

beluchting riolering                 

3. Nest-, rust-, of verblijfsplaats beschermde diersoorten  

 

DaglichtDaglichtDaglichtDaglicht    Equivalent daglichtoppervlak VG ≥ 10 % van vloeroppervlak VG                                         

Equivalent daglichtoppervlak VR ≥ 0,5 m²          

Belemmeringen op ander perceel buiten beschouwing laten                                           

Daglichtopeningen ≤ 2m van perceelgrens of hart openbare weg, 

water of groen buiten beschouwing             

Belemmeringshoek α ≥ 20ᵒ voor elk te onderscheiden segment 

Equivalent daglichtoppervlak VR ≥ 0,5 m²        

Belemmeringen op ander perceel buiten beschouwing laten                                           

Daglichtopeningen ≤ 2m van perceelgrens of hart openbare weg, 

water of groen buiten beschouwing                 

Belemmeringshoek α ≥ 25ᵒ voor elk te onderscheiden segment 

Rechtens verkregen niveau 
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A.3 Bruikbaarheid 

Tabel Tabel Tabel Tabel 3333    Technische bouwvoorschriften vanuit het oogpunt van bruikbaarheid    

AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling    NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw    Bestaande bouwBestaande bouwBestaande bouwBestaande bouw    VerbouwVerbouwVerbouwVerbouw    

Verblijfsgebied en verblijfsruimteVerblijfsgebied en verblijfsruimteVerblijfsgebied en verblijfsruimteVerblijfsgebied en verblijfsruimte    Vloeroppervlak VG ≥ 18 m²                

VG ≥ 55% van gebruiksoppervlakte 

Vloeroppervlak VG ≥ 10 m² Rechtens verkregen niveau 

Afmetingen verblijfsgebied en 

verblijfsruimte 

Vloeroppervlak verblijfsgebied ≥ 5 m²          

Breedte verblijfsgebied: 1,8 m                         

Breedte verblijfsruimte: 1,8 m            

In verblijfsgebied  ≥ 1 verblijfsruimte ≥ 11 m² en breedte ≥ 3 m                                          

Hoogte VG en VR ≥ 2,6 m 

In verblijfsgebied  ≥ 1 verblijfsruimte ≥ 7,5 m² en breedte 2,4 m                   

Hoogte VG en VR: 2,1 m 

Breedte en vloeroppervlak: 

rechtens verkregen niveau        

Hoogte ≥ 2,1 m 

ToiletruimteToiletruimteToiletruimteToiletruimte    Minimum aantal toiletruimten: 1       

Vloeroppervlak ≥ 0,9 m x 1,2 m                

Hoogte toiletruimte ≥ 2,3 m  

Minimum aantal toiletruimten: 1 Vloeroppervlak ≥ 0,64 m²                                

Breedte toiletruimte ≥ 0,6 m                        

Hoogte toiletruimte ≥ 2 m 

Aantal, vloeroppervlak en 

breedte:  rechtens 

verkregen niveau                         

Hoogte ≥ 2 m 

BadruimteBadruimteBadruimteBadruimte    Minimaal aantal badruimten: 1      

Vloeroppervlak ≥ 1,6 m²                                               

Breedte ≥ 0,8 m                                                       

Hoogte badruimte ≥ 2,3 m                           

Indien samengevoegd met toiletruimte: vloeroppervlak ≥ 2,2 m²                                           

en breedte ≥ 0,9 m  

- Aantal, vloeroppervlak en 

breedte:  rechtens 

verkregen niveau                         

Hoogte ≥ 2 m  

Toegankelijkheid Toegankelijkheid Toegankelijkheid Toegankelijkheid           

Vrije doorgang Doorgang naar een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte, 

badruimte, bergruimte of een buitenruimte, heeft een breedte ≥ 

0,85 m en een hoogte ≥ 2,3 m.      

- Rechtens verkregen niveau 

Vrije doorgang verkeersroute Verkeersroute heeft een breedte ≥ 0,85 m en een hoogte ≥ 2,3 m, 

met uitzondering van een trap.                                                          

- Rechtens verkregen niveau 

Aanwezigheid 

toegankelijkheidssector 

Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

Bereikbaarheid toegankelijkheids-

sector 

Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

Hoogteverschillen Hoogteverschil 0,02 m - 1 m verplicht bij toegang van een woning 

vanaf aansluitende terrein, overbrugd door hellingbaan                           

- Rechtens verkregen niveau 

Afmetingen liftkooi Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

BuitenbergingBuitenbergingBuitenbergingBuitenberging    Per woning een berging met vloeroppervlak ≥ 5 m², breedte ≥ 1,8 

m, hoogte ≥ 2,3 m            

Bij woning ≤ 50 m² mag gemeenschappelijke bergruimte met 

vloeroppervlak ≥ 1,5 m² per woning                                                     

Bergruimte rechtstreeks bereikbaar vanaf openbare weg of via 

aansluitend terrein. 

Uitwendige scheidingsconstructie is regen werend  

- Rechtens verkregen niveau 
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BuitenruimteBuitenruimteBuitenruimteBuitenruimte    Per woning een niet-gemeenschappelijke buitenruimte, 

rechtstreeks bereikbaar vanuit verblijfsgebied, met vloeroppervlak 

≥ 4 m² en breedte ≥ 1,5 m                                                 

- Rechtens verkregen niveau 

Opstelplaats aanrecht, kookOpstelplaats aanrecht, kookOpstelplaats aanrecht, kookOpstelplaats aanrecht, kook----, , , , 

verwarmingsverwarmingsverwarmingsverwarmings----    en warmwatertoestelen warmwatertoestelen warmwatertoestelen warmwatertoestel    

In een woning moet  aanwezig zijn:                  

1. Verblijfsgebied met opstelplaats aanrecht ≥ 1,5 x 0,6 m en 

opstelplaats kooktoestel ≥ 0,6 x 0,6 m                                  

 2. Opstelplaats verwarmingstoestel, afmetingen afgestemd op 

toestel                      

3. Opstelplaats warmwatertoestel, afmetingen afgestemd op 

toestel 

In een woning is aanwezig in een besloten ruimte: opstelplaats 

aanrecht ≥ 0,7 m x 0,4 m en opstelplaats kooktoestel ≥ 0,4 m x 0,4 

m  

Rechtens verkregen niveau 

 

A.4 Energiezuinigheid en milieu 

Tabel Tabel Tabel Tabel 4444    Technische bouwvoorschriften vanuit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu    

AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling    NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw    Bestaande bouwBestaande bouwBestaande bouwBestaande bouw    VerbouwVerbouwVerbouwVerbouw    

EnergiezuinigheidEnergiezuinigheidEnergiezuinigheidEnergiezuinigheid    EPC ≤ 0,6  - Niet van toepassing  

Thermische isolatie De inwendige en uitwendige scheidingsconstructie en de vloer 

boven de kruipruimte van een verblijfsgebied of sanitaire ruimte 

moet een isolatiewaarde hebben ≥ 3,5 m²∙K/W                                  

Warmtedoorgangscoëfficiënt ramen, deuren, kozijnen en daarmee 

gelijk te stellen constructiedelen ≤ 1,65 W/m²∙K  

Voor 2% van de uitwendige scheidingsconstructie geldt geen eis 

- Thermische isolatie ≥ 

1,3m²∙K/W               

In geval van een dakkapel 

geldt rechtens verkregen 

niveau van dakisolatie voor 

thermische isolatie 

dakkapel 

Luchtvolumestroom De luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 

toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie ≤ 0,2 m³/s 

- Rechtens verkregen niveau 

MilieuMilieuMilieuMilieu    Van de samenstelling van constructieonderdelen van een 

woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van 

grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode 

Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. 

- Niet van toepassing 
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A.5 Installaties 

Tabel Tabel Tabel Tabel 5555    Voorschriften inzake installaties    

AfdelingAfdelingAfdelingAfdeling    NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw    Bestaande bouwBestaande bouwBestaande bouwBestaande bouw    VerbouwVerbouwVerbouwVerbouw    

VerlichtingVerlichtingVerlichtingVerlichting    Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, 

heeft een verlichtingsinstallatie met  verlichtingssterkte ≥ 1 lux op 

vloerniveau. 

Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert 

heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het 

tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven ≥ 1 lux. 

Een verlichtingsinstallatie is aangesloten op een voorziening voor 

elektriciteit. 

Rechtens verkregen niveau 

Voorziening voor afnemen en Voorziening voor afnemen en Voorziening voor afnemen en Voorziening voor afnemen en 

gebruiken van energiegebruiken van energiegebruiken van energiegebruiken van energie    

   

Elektriciteit Elektriciteitsvoorziening voldoet aan: 

1. NEN 1010 bij lage spanning, 

2. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning. 

Een elektriciteitsvoorziening is aangesloten op het distributienet 

voor elektriciteit indien: 

1. Aansluitafstand ≤ 100 m, 

2. Aansluitafstand > 100 m en aansluitkosten ≤ dan bij een 

aansluitafstand van 100 m. 

Elektriciteitsvoorziening voldoet aan: 

1. NEN 1010 bij lage spanning, 

2. V 1041, bij hoge spanning. 

Een voorziening voor elektriciteit is aangesloten op het 

distributienet voor elektriciteit indien: 

a. de aansluitafstand ≤ 100 m, 

b. de aansluitafstand > 100 m en aansluitkosten ≤ dan bij een 

aansluitafstand van 100 m. 

Rechtens verkregen niveau 

Gas Een gasvoorziening voldoet aan: 

1. NEN 1078 bij een nominale werkdruk ≤ 0,5 bar, 

b. NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk > 0,5 bar en < 40 

bar. 

Een woning met aansluiting op het distributienet voor gas heeft 

leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768. 

Een gasvoorziening is aangesloten op het distributienet voor gas 

indien: 

1. Aansluitafstand ≤40 m, 

2. Aansluitafstand < 40 m en aansluitkosten ≤ dan bij een 

aansluitafstand van 40 m 

Een gasvoorziening voldoet aan:  

1. NEN 8078 bij een nominale werkdruk ≤ 0,5 bar,  

2. NEN 2078 bij een nominale werkdruk > 0,5 bar en < 40 bar. 

Een gasvoorziening is aangesloten op het distributienet voor gas 

indien: 

1. Aansluitafstand ≤40 m, 

2. Aansluitafstand < 40 m en aansluitkosten ≤ dan bij een 

aansluitafstand van 40 m 

Rechtens verkregen niveau 

Warmte Een woning is aangesloten op het distributienet voor warmte 

indien: 

1. Aansluitafstand ≤ 40 m, 

2. Aansluitafstand > 40 m en aansluitkosten ≤ dan bij een 

aansluitafstand van 40 m 

- Rechtens verkregen niveau 

WatervoorzieningWatervoorzieningWatervoorzieningWatervoorziening    Een drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006. 

Een drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet 

voor drinkwater, indien: 

1. Aansluitafstand ≤40 m, 

2. Aansluitafstand < 40 m en aansluitkosten ≤ dan bij een 

aansluitafstand van 40 m 

Een warmwatervoorziening voldoet aan NEN 1006. 

Een drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006. 

Een drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet 

voor drinkwater, indien: 

1. Aansluitafstand ≤40 m, 

2. Aansluitafstand < 40 m en aansluitkosten ≤ dan bij een 

aansluitafstand van 40 m 

Een warmwatervoorziening voldoet aan NEN 1006. 

Rechtens verkregen niveau 
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Afvoer huishoudelijk afvalwater en Afvoer huishoudelijk afvalwater en Afvoer huishoudelijk afvalwater en Afvoer huishoudelijk afvalwater en 

hemelwaterhemelwaterhemelwaterhemelwater    

    

Huishoudelijk afvalwater Een afvoer voor huishoudelijk afvalwater is verplicht bij 

aanwezigheid van toilet- of badruimte of opstelplaats voor 

lozingstoestel.  

Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater voldoet aan 

NEN 3215 voor capaciteit van afvoer, lucht-en waterdichtheid van 

voorziening en plaats van uitmonding van ontspanningsleiding.  

Een afvoer voor huishoudelijk afvalwater is verplicht bij 

aanwezigheid van toilet- of badruimte of opstelplaats voor 

lozingstoestel  

Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft een 

zodanige capaciteit dat elk lozingstoestel binnen 5 min geleegd kan 

worden en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 

3215. 

Rechtens verkregen niveau 

Hemelwater Een dak van een woning heeft een afvoer van hemelwater met een 

capaciteit volgens NEN 3215. 

Een binnen een bouwwerk gelegen afvoer van hemelwater is lucht- 

en waterdicht. 

Een binnen een bouwwerk gelegen afvoer van hemelwater is lucht- 

en waterdicht. 

Rechtens verkregen niveau 

Terreinleiding Een grondleiding van een afvoervoorziening door een uitwendige 

scheidingconstructie ligt zoveel mogelijk haaks op de 

scheidingsconstructie. 

Deze grondleiding heeft een aansluiting op de op eigen terrein of 

erf gelegen terreinleiding, die zodanig is dat deze bij zetting dicht 

blijft.  

Een terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid: 

1. heeft geen vernauwing in de stroomrichting; 

2. heeft een vloeiend beloop; 

3. is waterdicht; 

4. heeft een voldoende inwendige middellijn; 

5. bevat geen beer- of rottingput. 

Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken 

van een terreinleiding voldoet aan: NEN 7002, NEN 7003, NEN 

7013, NEN-EN 1401-1, NEN-EN 295-1, NEN-EN 295-2 en NEN-EN 

295-3. 

Bij aansluiting van een afvoerleiding op openbaar riool, bepaalt 

bevoegd gezag waar een afvoerleiding op de perceelgrens aan 

moet voldoen met betrekking tot de plaats waar de perceelgrens 

wordt gepasseerd, de hoogte ten opzichte van de weg en de 

inwendige middellijn van de aansluiting en of er aanvullende 

voorzieningen in de afvoervoorziening moeten worden 

aangebracht om het functioneren van het totale rioleringsstelsel te 

waarborgen.  

Een grondleiding van een afvoervoorziening door een uitwendige 

scheidingconstructie ligt zoveel mogelijk haaks op de 

scheidingsconstructie. 

Deze grondleiding heeft een aansluiting op de op eigen terrein of 

erf gelegen terreinleiding, die zodanig is dat deze bij zetting dicht 

blijft.  

Een terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid: 

1. heeft geen vernauwing in de stroomrichting; 

2. heeft een vloeiend beloop; 

3. is waterdicht; 

4. heeft een voldoende inwendige middellijn; 

5. bevat geen beer- of rottingput. 

Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken 

van een terreinleiding voldoet aan: NEN 7002, NEN 7003, NEN 

7013, NEN-EN 1401-1, NEN-EN 295-1, NEN-EN 295-2 en NEN-EN 

295-3. 

Bij aansluiting van een afvoerleiding op openbaar riool, bepaalt 

bevoegd gezag waar een afvoerleiding op de perceelgrens aan 

moet voldoen met betrekking tot de plaats waar de perceelgrens 

wordt gepasseerd, de hoogte ten opzichte van de weg en de 

inwendige middellijn van de aansluiting en of er aanvullende 

voorzieningen in de afvoervoorziening moeten worden 

aangebracht om het functioneren van het totale rioleringsstelsel te 

waarborgen. 

Rechtens verkregen niveau 

Tijdig vaststellen van brandTijdig vaststellen van brandTijdig vaststellen van brandTijdig vaststellen van brand    Een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de 

uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie 

heeft een of meer rookmelders die voldoen aan NEN 2555.  

- 

 

Rechtens verkregen niveau 

Vluchten bijVluchten bijVluchten bijVluchten bij    brandbrandbrandbrand    Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

Bestrijden van brandBestrijden van brandBestrijden van brandBestrijden van brand    Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  
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Bereikbaarheid voor Bereikbaarheid voor Bereikbaarheid voor Bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdienstenhulpverleningsdienstenhulpverleningsdienstenhulpverleningsdiensten    

     

Brandweeringang Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

Bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdiensten 

Tussen de openbare weg en de toegang van een woning ligt een 

verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer 

en andere hulpverleningsdiensten. 

Dit is niet van toepassing indien: 

1. Gebruiksoppervlakte ≤ 50 m² 

2. Gebruiksoppervlakte ≤ 1.000 m
2
 en  vuurbelasting ≤500 MJ/m

2
; 

3. Afstand van toegang tot openbare weg ≤ 10 m; 

4. Aard, ligging of gebruik bouwwerk naar oordeel van het bevoegd 

gezag geen verbindingsweg vereist. 

 

Een verbindingsweg heeft: 

1. Breedte ≥ 4,5 m; 

2. Verharding over breedte ≥ 3,25 m, geschikt voor 

motorvoertuigen met massa ≥ 14.600 kg; 

3. Vrije hoogte ≥ 4,2 m; 

4. Doeltreffende afwatering. 

Een verbindingsweg moet altijd vrijgehouden worden voor 

hulpverleningsdiensten. Hekwerken die een verbindingsweg 

afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 

geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met 

de brandweer is bepaald. 

Tussen de openbare weg en de toegang van een woninglif ligt een 

verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer 

en andere hulpverleningsdiensten. 

Dit is niet van toepassing indien: 

1. Gebruiksoppervlakte ≤ 50 m² 

2. Gebruiksoppervlakte ≤ 1.000 m
2
 en  vuurbelasting ≤500 MJ/m

2
; 

3. Afstand van toegang tot openbare weg ≤ 10 m; 

4. Aard, ligging of gebruik bouwwerk naar oordeel van het bevoegd 

gezag geen verbindingsweg vereist. 

 

Een verbindingsweg heeft: 

1. Breedte ≥ 4,5 m; 

2. Verharding over breedte ≥ 3,25 m, geschikt voor 

motorvoertuigen met massa ≥ 14.600 kg; 

3. Vrije hoogte ≥ 4,2 m; 

4. Doeltreffende afwatering. 

Een verbindingsweg moet altijd vrijgehouden worden voor 

hulpverleningsdiensten. Hekwerken die een verbindingsweg 

afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden 

geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met 

de brandweer is bepaald. 

Rechtens verkregen niveau 

Opstelplaatsen voor 

brandweervoertuig 

Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige 

opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende 

verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan 

worden gelegd. 

Dit is niet van toepassing indien: 

1. Gebruiksoppervlakte ≤ 50 m² 

2. Gebruiksoppervlakte ≤ 1000 m² en vuurbelasting ≤ 500 MJ/m
2
; 

3. Aard, ligging of gebruik bouwwerk naar oordeel van het bevoegd 

gezag geen opstelplaatsen vereist. 

Afstand van opstelplaats tot brandweeringang ≤ 40 m. 

Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is vrij over: 

1. Breedte ≥ 4,5 m; 

2. Breedte verharding ≥ 3,25 m, geschikt voor motorvoertuigen 

met massa ≥ 14.600 kg; 

3. Vrije hoogte ≥ 4,2 m; 

Hekwerken die een opstelplaats, kunnen door hulpdiensten snel en 

gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een 

systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. 

Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige 

opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende 

verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan 

worden gelegd. 

Dit is niet van toepassing indien: 

1. Gebruiksoppervlakte ≤ 50 m² 

2. Gebruiksoppervlakte ≤ 1000 m² en vuurbelasting ≤ 500 MJ/m
2
; 

3. Aard, ligging of gebruik bouwwerk naar oordeel van het bevoegd 

gezag geen opstelplaatsen vereist. 

Afstand van opstelplaats tot brandweeringang ≤ 40 m. 

Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is vrij over: 

1. Breedte ≥ 4,5 m; 

2. Breedte verharding ≥ 3,25 m, geschikt voor motorvoertuigen 

met massa ≥ 14.600 kg; 

3. Vrije hoogte ≥ 4,2 m; 

Hekwerken die een opstelplaats, kunnen door hulpdiensten snel en 

gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een 

systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald. 

Rechtens verkregen niveau 

Brandweerlift Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  
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Bereikbaarheid van gebouwen voor Bereikbaarheid van gebouwen voor Bereikbaarheid van gebouwen voor Bereikbaarheid van gebouwen voor 

gehandicaptengehandicaptengehandicaptengehandicapten    

Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen  

Tegengaan van veel voorkomende Tegengaan van veel voorkomende Tegengaan van veel voorkomende Tegengaan van veel voorkomende 

criminaliteitcriminaliteitcriminaliteitcriminaliteit    

Niet van toepassing bij grondgebonden woningen Niet van toepassing bij grondgebonden woningen   

Veilig onderhoud gebouwenVeilig onderhoud gebouwenVeilig onderhoud gebouwenVeilig onderhoud gebouwen    Gebouw gebonden veiligheidsvoorzieningen aanwezig indien nodig 

voor veilige uitvoering onderhoudswerkzaamheden. 

 - Rechtens verkregen niveau 
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B. OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWEN 

Verbouwen is zonder omgevingsvergunning toegestaan als aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan: 

1. Zowel het bouwen / het gebouw als het nieuwe gebruik na de verbouwing past 

binnen het bestemmingsplan. Wordt een garage verbouwd tot slaapkamer en is de 

bestemming ‘woondoeleinden’ dan is dat dus zonder omgevingsvergunning 

mogelijk. Wordt diezelfde garage verbouwd tot winkelruimte dan is een 

omgevingsvergunning nodig omdat er dan sprake is van strijdigheid met het 

bestemmingsplan; 

2. De draagconstructie van het gebouw verandert niet. Maakt u een doorbraak in een 

dragende muur of verandert u de constructie van het dak, dan moet u dus een 

omgevingsvergunning aanvragen; 

3. Er wordt geen verandering in de brandcompartimentering of 

subbrandcompartimentering aangebracht. Bestaande brandwerende wanden en 

kozijnen of puien mogen dus niet worden verplaatst of doorgebroken; 

4. Er vindt geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte plaats; 

5. Het bouwwerk wordt niet vergroot en het volume wordt dus niet aangepast; 

6. Het aantal woningen verandert niet door de verbouwing. 

 

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag er zonder vergunning 

verbouwd worden, er moet echter wel aan de voorschriften van het Bouwbesluit worden 

voldaan. Gaat het om een verandering die specifiek in het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

wordt genoemd, dan gaan de voorschriften behorende bij die bouwwerken vóór op de 

hierboven genoemde voorschriften (Rijksoverheid, 2013d). De veranderingen die in dit 

besluit genoemd zijn, worden hierna beschreven. 

 

B.1 Aanbouwen en bijgebouwen 

Bijbehorende bouwwerken zijn in drie groepen te verdelen: 

1. gebouwen die in een achtererfgebied, binnen een afstand van 2,5 meter van een 

hoofdgebouw worden gebouwd (verder ‘de 2,5 meter zone’ genoemd); 

2. gebouwen die in een achtererfgebied buiten de 2,5 meter zone van een 

hoofdgebouw worden gebouwd;  

3. overige kleine bouwwerken, bijvoorbeeld hondenhokken. Deze mogen ook op een 

voorerf gebouwd worden mits ze geen grotere oppervlakte hebben dan 2 m2 en niet 

hoger zijn dan 1 meter. 

 

Als het bijbehorende bouwwerk aan de volgende voorwaarden voldoet mag het zonder 

omgevingsvergunning gebouwd worden 

1. Binnen de 2,5 meter zone is de hoogte: 

- maximaal 4 meter, 

- maximaal 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping van de woning en 

- niet hoger dan het hoofdgebouw waar tegenaan gebouwd wordt. 

2. Buiten de 2,5 meter zone gelden de volgende voorwaarden: 

- de hoogte is maximaal 3 meter, 

- de totale aan vergunningvrij toegestane oppervlakte van (nieuwe en bestaande) 

bijbehorende bouwwerken buiten de 2,5 meter zone bedraagt niet meer dan 30 

m2, 

- de strook binnen 1 meter van een naburig erf mag voor maximaal 10 m2 

bebouwd worden, 

- het bijbehorende bouwwerk mag alleen bedoeld zijn voor ondergeschikt 

gebruik. Dit wil zeggen dat u de bijbehorende bouwwerken niet mag gebruiken 

als slaap- of woonkamer, keuken en dergelijke. Een bijbehorend bouwwerk 

buiten de 2,5 meter zone mag alleen gebruikt worden als bijvoorbeeld garage, 

bijkeuken, atelier, tuinhuisje, (fietsen)berging of hobbyruimte. 

3. De afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en het openbaar toegankelijk gebied 

is minimaal 1 meter. Deze eis is alleen van toepassing als er welstandseisen gelden 

voor de betreffende locatie; 

4. Het bijbehorende bouwwerk mag niet voorzien zijn van een dakterras, balkon of 

andere niet op de begane grond gelegen buitenruimte;  
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5. Het bouwen van het bijbehorende bouwwerk mag niet tot gevolg hebben dat het 

achtererfgebied (het zij- en achtererf ) waarop gebouwd wordt, voor meer dan de 

helft is volgebouwd. 

 

Als laatste zijn er nog overige kleine bouwwerken, bijvoorbeeld hondenhokken. Deze 

mogen ook op een voorerf gebouwd worden mits deze niet hoger zijn dan 1 meter, een 

oppervlakte hebben van niet meer dan 2 m² en het voor- of achtererfgebied als gevolg 

van het bouwwerk voor niet meer dan 50% bebouwd is. De aanbouwen en bijgebouwen 

mogen niet gebouwd worden aan of bij een woonwagen, een tijdelijk hoofdgebouw of 

een recreatiewoning (Rijksoverheid, 2013d).  

 

B.2 Dakkapel 

Voor het vergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende 

voorwaarden: 

1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd, dit zijdakvlak 

mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn; 

2. de dakkapel heeft een plat dak; 

3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter; 

4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter 

boven de dakvoet; 

5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok; 

6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak. Bij 

rijtjeshuizen en twee-onder-een-kap woningen geldt de grenslijn tussen de 

woningen als zijkant van het dakvlak. 

 

De dakkapel mag echter niet vergunningsvrij worden geplaatst op een tijdelijke woning of 

woongebouw, op een woonwagen, een vakantiehuisje of een andere woning of 

woongebouw dat niet permanent bewoond mag worden. In een aantal gevallen mag een 

dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is 

zonder vergunning worden geplaatst. De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan 

de eerder genoemde voorwaarden. Daarnaast moet het bestemmingsplan een dakkapel 

aan de voorkant toestaan en mogen er geen welstandseisen gelden (Rijksoverheid, 

2013d). 

 

B.3 Dakraam 

Het plaatsen van een daglichtvoorziening in een dak is vergunningsvrij alleen indien het 

volgende geldt: 

1. De daglichtvoorziening steekt niet meer dan 0,6 meter uit ten opzichte van het 

dakvlak. Wordt de daglichtvoorziening in een voordakvlak of in een naar openbaar 

toegankelijk gebied gekeerd dakvlak geplaatst dan mag de daglichtvoorziening alleen 

uitsteken als er geen welstandseisen gelden; 

2. De zijden van de daglichtvoorziening moeten overal meer dan 0,5 meter van de 

randen van het dakvlak of het platte dak liggen (de zijkanten en de onder- en 

bovenkant) (Rijksoverheid, 2013d). 

    

B.4 Kozijnen en gevels 

Het gaat hier bij het aanbrengen of veranderen van kozijnen en gevelpanelen niet over 

regulier onderhoud, zoals het vervangen van gevelplaten, goten of kozijnen, of het 

schilderen van kozijnen en deuren. Dit is allemaal onderhoudswerk dat zonder 

omgevingsvergunning kan worden uitgevoerd, mits bij de kozijnen dezelfde afmetingen 

en indeling aangehouden worden. Als echter bij de werkzaamheden het uiterlijk 

verandert, bijvoorbeeld een andere raamindeling of andere afmetingen van profielen, 

kan een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn.  

 

Om kozijn- en gevelpaneelwijzigingen omgevingsvergunningvrij uit te mogen voeren 

geldt het volgende: 

1. Het maken van een gevelopening met nieuw kozijn of de wijziging van een bestaand 

kozijn van het hoofdgebouw mag alleen omgevingsvergunningvrij in een achtergevel 

of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel;  
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2. Het maken van een gevelopening met nieuw kozijn of de wijziging van een bestaand 

kozijn of gevelpaneel van een bijbehorend bouwwerk mag omgevingsvergunningvrij 

in alle gevels (Rijksoverheid, 2013d).  

 

Een zonwering, rolhek, luik of rolluik mag omgevingsvergunningvrij aan of in een gebouw 

aangebracht worden, mits bij het aanbrengen van deze onderdelen in een voorgevel of 

naar een openbaar toegankelijke gebied gekeerde zijgevel van een ander hoofdgebouw 

dan een woning of woongebouw, deze worden geplaatst aan de binnenzijde van de 

uitwendige scheidingsconstructie en voor tenminste 75% voorzien van glasheldere 

doorkijkopeningen.  

 

B.5 Zonnecollectoren en –panelen plaatsen 

Om een zonnecollector of zonnepaneel vergunningsvrij te mogen plaatsen moet voldaan 

worden aan de volgende voorwaarden: 

1. De zonnecollector of het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst; 

2. De collector of het paneel moet een geheel vormen met de installatie voor het 

opslaan van het water respectievelijk het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het 

geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden 

geplaatst; 

3. Als de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak komt te staan, geldt dat: 

- de collector of het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het 

vlak van het dak moet blijven, 

- de collector of het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst, 

- de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde moet zijn als die van het 

dakvlak waarop het staat; 

4. Indien de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak komt, moet de 

collector of het paneel tenminste net zo ver van de dakrand af komen te staan, als 

de collector of het paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 

50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter 

zijn. 

Er mogen meerdere zonnecollectoren of zonnepanelen geplaatst worden zonder 

omgevingsvergunning, zolang er maar voldaan wordt aan de hierboven genoemde 

voorschriften (Rijksoverheid, 2013d). 

    

B.6 Erf- en perceelafscheidingen 

Op eigen erf of perceel en op of tegen de grens van het naburig erf of perceel mag vrijwel 

altijd aan de voor-, zij- of achterkant vergunningsvrij een scheidsmuur of andersoortige 

afscheiding geplaatst worden die lager is dan 1 meter. Ook als de afscheiding hoger is 

dan 1 meter maar niet hoger dan 2 meter kunt u deze zonder omgevingsvergunning 

plaatsten. De afscheiding moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Er wordt gebouwd op een erf of perceel waarop al een gebouw staat; 

2. De afscheiding staat achter de voorgevelrooilijn; 

3. De afscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de weg of het openbaar 

groen.  

 

Voor de voorkant, voor de voorgevelrooilijn, gelden aparte regels. De afscheiding mag tot 

1 meter hoogte zonder omgevingsvergunning worden geplaatst, voor het plaatsen van 

een afscheiding die hoger is dan 1 meter moet een omgevingsvergunning aangevraagd 

worden. Bij een hoekwoning wordt ook de zijgevel die gericht is naar het openbaar 

gebied gezien als voorgevelrooilijn (Rijksoverheid, 2013d). Voor een afscheiding tussen 

balkons of dakterrassen is geen omgevingsvergunning nodig. 

 

B.7 (Schotel) antennes 

In de regelgeving rondom het vergunningvrij plaatsen van antennes wordt onderscheid 

gemaakt tussen een aantal soorten antennes:  

- Antennes voor mobiele telecommunicatie, de zogenaamde GSM-antennes;  

- C2000 antennes voor de communicatie tussen hulpdiensten, zoals politie, 

brandweer en ambulances; 
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- Overige antennes, zoals schotelantennes en andere antennes voor de ontvangst 

van radio of TV-signalen en sprietantennes. Hier wordt ingegaan op de laatste 

categorie. 

 

De antenne moet achter de voorgevelrooilijn worden geplaatst. Antennes kunnen dus 

niet zonder omgevingsvergunning in de voortuin of aan de voorgevel worden geplaatst. 

Plaatsing op een inpandig balkon aan de voorkant is zonder vergunning alleen mogelijk 

als de antenne achter de voorgevelrooilijn blijft. In geval van een schotelantenne geldt 

bovendien dat de doorsnede van deze antenne maximaal 2 meter mag zijn en inclusief de 

drager niet hoger is dan 3 meter. Als het gaan om een ander soort antenne, mag de 

hoogte inclusief eventuele drager niet hoger zijn dan 5 meter. Als een dergelijke antenne 

aan de gevel bevestigd wordt, dan moet de hoogte van de antenne gemeten worden 

vanaf het snijpunt met het dakvlak (Rijksoverheid, 2013d). 
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C. BESTEMMINGSPLAN 

 

C.1 Plankaart 

    

LegendaLegendaLegendaLegenda    

     Bouwvlakken 

     Te bebouwen erven

     Woondoeleinden 

     Garageboxen 

     Verkeersdoeleinden 

     Verkeers- en verblijfsdoeleinden 

     Groenvoorzieningen 

 

b
o

u
w

vl
a

k 

Figuur Figuur Figuur Figuur 1111 Plankaart Schildstraat en Sjalotweg, Woensel Noord, Eindhoven    
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C.2 Toelichting 

Voor de wijken Eckart en Vaartbroek geldt het bestemmingsplan Woensel Noord-Oost 

2007 van de gemeente Eindhoven. Rondom de woningen aan de Schildstraat en 

omgeving en de woningen aan de Sjalotweg zijn vijf verschillende bestemmingen van 

toepassing, namelijk woondoeleinden, garageboxen, verkeersdoeleinden, verkeers- en 

verblijfsdoeleinden en groenvoorzieningen. De voorschriften voor woondoeleinden, de 

belangrijkste bestemming, zullen hieronder beschreven worden.  

 

De op de plankaart voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor 

woongebouwen, eventueel in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden 

beroep, en aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Deze gronden zijn eveneens bestemd 

voor de bij het woongebouw horende tuinen, erven en water, parkeervoorziening, paden 

en dergelijke en bouwwerken, geen gebouw zijnde. De vloeroppervlakte voor een aan-

huis-verbonden beroep mag niet meer dan 50 m² bedragen.  

 

Onder een aan-huis-verbonden beroep wordt verstaan: “Een vrij beroep [(para)medische, 

juridische, therapeutische, ontwerp-technische, administratieve, kunstzinnige en daarmee 

gelijk te stellen beroepen], dat in of bij een woongebouw wordt uitgeoeend, waarbij het 

woongebouw in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 

uitwerking of uitstraling heeft die met een woonfunctie in overeenstemming is” 

(Gemeente Eindhoven, 2008). Hieronder wordt ook verstaan: het enkel uitoefenen van 

een administratie ten behoeve van een bedrijf, en detailhandel via internet zonder opslag 

en/of verkoop aan huis. 

 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een 

wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming. Tot een gebruik, strijdig met deze 

bestemming wordt in ieder geval gerekend: het gebruik van bijgebouwen voor 

zelfstandige bewoning en het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een 

seksinrichting.  

 

Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor vrijstelling verlenen en toestaan dat in 

combinatie met het wonen, de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 

30 m² of voor een aan-huis-verbonden beroep tot een beroepsvloeroppervlakte van 

maximaal 75 m², mits de verkeer aantrekkende werking niet zodanig is, dat ten gevolge 

daarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen op de 

openbare weg, noodzakelijk worden; het niet gaat om geluidszoneringsplichtige of 

risicovolle inrichtingen; het geen seksinrichtingen zijn, kapsalons en/of detailhandel met 

uitzondering van detailhandel in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte producten; 

deze activiteiten door ten hoogste twee personen worden uitgeoefend, waarvan 

minstens een woonachtig in het desbetreffende pand, en de activiteiten geen 

onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren. Burgemeester en wethouders 

verlenen vrijstelling indien strikte toepassing van de gebruiksvoorschriften zou leiden tot 

een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende 

redenen wordt gerechtvaardigd. 

 

Voor het hoofdgebouw geldt dat het uitsluitend een woongebouw mag zijn dat 

uitsluitend gebouwd mag worden binnen het op de plankaart aangeduide ‘bouwvlak’, 

waarmee de gronden zijn aangeduid waarop (hoofd)gebouwen zijn toegestaan. Dit 

bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd. De maximale goothoogte en maximale 

bouwhoogde van het hoofdgebouw zijn de goothoogte en bouwhoogte zoals in de 

bestaande situatie. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend worden 

gebouwd op de gronden die op de plankaart aangeduid worden als ‘te bebouwen erven’. 

De gezamenlijke oppervlakte hievan mag niet meer bedragen dan 75 m², waarbij de 

gezamenlijke oppervlakte niet meer mag zijn dan 65% van de oppervlakte van het 

bouwperceel, dat binnen het op de plankaart aangeduide ‘te bebouwen erven’ en buiten 

het ‘bouwvlak’ ligt. De oppervlakten van aan- en uitbouwen en bijgebouwen die binnen 

het ‘bouwvlak’ zijn gebouwd, mogen hierop niet in mindering worden gebracht. De 

goothoogte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer dan 3,5 m 

bedragen en niet hoger zijn dan de goothoogte van het hoofdgebouw. De nokhoogte 

mag niet hoger zijn dan 4,5 m.  
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Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat erf- en 

terreinafscheidingen uitsluitend mogen worden gebouwd op gronden die gelegen zijn 

binnen de ‘te bebouwen erven’, waarbij de hoogte niet meer dan 2 m mag zijn. De 

hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijne, mag niet meer dan 3 m 

bedragen. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 

afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: een samenhangend straat- en 

bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor de goothoogte van 

aanbouwen en bijgebouwen, indien zulks wenselijk is uit een oogpunt van een goede 

constructieve en/of bouwkundige aansluiting van de aan-/uitbouw of het bijgebouw bij 

de hoogte van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw. Daarnaast kunnen ze 

vrijstelling verlenen voor het bouwen van aan-, uitbouwen en bijgebouwen, met 

overschrijding van de te bouwen erven grens mits daartegen uit oogpunt van 

stedenbouw en verkeersveiligheid geen bezwaar bestaat; het uitzicht vanuit naburige 

woningen niet onevenredig wordt aangetast; de goothoogte, gemeten vanaf aansluitend 

terrein, ten hoogste 3,5 meter bedraagt. Bovendien kan er vrijstelling verleend worden 

voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met overschrijding van de te 

bebouwen erven grens mits daartegen uit het oogpunt van stedenbouw en 

verkeersveiligheid geen bezwaar bestaat; het uitzicht vanuit naburige woningen niet 

onevenredig wordt aangetast, en de bouwhoogte, gemeten vanaf aansluitend terrein, 

ten hoogte van 2 meter bedraagt. 

 

Bij het nemen van een beslissing omtrent vrijstelling, moet het ontwerp-besluit, met 

bijbehorende stukken, gedurende twee weken ter inzage liggen. Hiervan wordt in één of 

meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen kennisgegeven met de mededeling dat er een 

mogelijkheid is tot het indienen van zienswijzen. Gedurende deze twee weken kunnen 

belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen 

tegen het ontwerp-besluit. 
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D. PLATTEGRONDEN  

 

D.1 Sjalotweg 

 

Figuur D.Figuur D.Figuur D.Figuur D.1111    Plattegronden van de woningen aan de Sjalotweg, begane grond, verdieping en zolder 
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D.2 Schildstraat 

 

           

Figuur D.Figuur D.Figuur D.Figuur D.2222    Plattegronden van de woningen aan de Schildstraat e.o., begane grond en verdieping    
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E. RANDVOORWAARDEN  

 

E.1 Sjalotweg 
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E.2 Schildstraat 
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F. Mogelijkheden 

 

F.1 Sjalotweg 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 6666    Mogelijkheden en kosten voor de woningen aan de Sjalotweg    

IngreepIngreepIngreepIngreep    KostenKostenKostenKosten    Huurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maand    Eenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betaling    Uitvoeren als ZAV toegestaanUitvoeren als ZAV toegestaanUitvoeren als ZAV toegestaanUitvoeren als ZAV toegestaan    

Begane grondBegane grondBegane grondBegane grond        

AanbouwAanbouwAanbouwAanbouw    € 17.500,00 € 77,79 Niet mogelijk Nee 

TuindeurenTuindeurenTuindeurenTuindeuren    € 4.500 € 20,00 € 4.500 Ja 

Kantoor in berging + nieuwe bergingKantoor in berging + nieuwe bergingKantoor in berging + nieuwe bergingKantoor in berging + nieuwe berging    € 9.000,00 € 40,01 € 9.000,00 Ja 

Vervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeur    € 160,00 0 € 160,00 Ja 

ZolderruimteZolderruimteZolderruimteZolderruimte        

Dakkapel 250 cm breedDakkapel 250 cm breedDakkapel 250 cm breedDakkapel 250 cm breed    € 7.500,00 € 35,47 Niet mogelijk Nee 

Dakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cm    € 895,00 € 7,22 Niet mogelijk Nee 

Dakraam 114x118 cmDakraam 114x118 cmDakraam 114x118 cmDakraam 114x118 cm    € 1.020,00 € 8,23 Niet mogelijk Nee 

Dakraam 134x140 cmDakraam 134x140 cmDakraam 134x140 cmDakraam 134x140 cm    € 1.110,00 € 8,96 Niet mogelijk Nee 

BadkamerBadkamerBadkamerBadkamer        

Badkamer verplaatsen incl. 2Badkamer verplaatsen incl. 2Badkamer verplaatsen incl. 2Badkamer verplaatsen incl. 2
eeee
    toilettoilettoilettoilet    € 9.075,00 € 44,51 Niet mogelijk Nee 

Nieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamer    € 2.000,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

Thermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan douche    € 110,00 € 1,05 € 110,00 Ja 

Eenhendel mengkraan wastafelEenhendel mengkraan wastafelEenhendel mengkraan wastafelEenhendel mengkraan wastafel    € 55,00 € 0,53 € 55,00 Ja 

Extra wandtegelwerk, per m²Extra wandtegelwerk, per m²Extra wandtegelwerk, per m²Extra wandtegelwerk, per m²    € 120,00 € 1,15 € 120,00 Ja 

KeukenKeukenKeukenKeuken        

Nieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keuken    € 1.500,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

Hoekkeuken toeslagHoekkeuken toeslagHoekkeuken toeslagHoekkeuken toeslag    € 560,00 € 5,35 € 560,00 Ja 

(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting    € 535,00 € 5,11 € 535,00 Ja 

Extra onderkastjeExtra onderkastjeExtra onderkastjeExtra onderkastje    € 170,00 € 1,62 € 170,00 Ja 

Onderkastje met 3 ladenOnderkastje met 3 ladenOnderkastje met 3 ladenOnderkastje met 3 laden    € 285,00 € 2,72 € 285,00 Ja 

Extra bovenkastExtra bovenkastExtra bovenkastExtra bovenkast    € 100,00 € 0,95 € 100,00 Ja 

Bovenkast extra hoogBovenkast extra hoogBovenkast extra hoogBovenkast extra hoog    € 165,00 € 1,58 € 165,00 Ja 

AfzuigkapkastAfzuigkapkastAfzuigkapkastAfzuigkapkast    € 101,00 € 0,96 € 101,00 Ja 

Hoge kast t.b.v. inbouwkoelkastHoge kast t.b.v. inbouwkoelkastHoge kast t.b.v. inbouwkoelkastHoge kast t.b.v. inbouwkoelkast    € 470,00 € 4,49 € 470,00 Ja 

Keukenblad verlenging, per mKeukenblad verlenging, per mKeukenblad verlenging, per mKeukenblad verlenging, per m
1111
        € 125,00 € 1,19 € 125,00 Ja 

Eenhendel mengkraanEenhendel mengkraanEenhendel mengkraanEenhendel mengkraan    € 60,00 € 0,57 € 60,00 Ja 

Extra wandtegelwerk per m²Extra wandtegelwerk per m²Extra wandtegelwerk per m²Extra wandtegelwerk per m²    € 105,00 € 1,00 € 105,00 Ja 

Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch 

kokenkokenkokenkoken    

€ 415,00 € 3,96 € 415,00 Ja 
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ToiletToiletToiletToilet        

Fonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toilet    € 490,00 € 4,68 € 490,00 Ja 

Hangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoir    € 540,00 € 5,16 € 540,00 Ja 

Isolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelen      40% van kosten  

Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²    € 13,00 € 0,04 € 7,80 Ja 

Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²    € 88,61 € 0,28 € 53,17 Ja 

InstallatiesInstallatiesInstallatiesInstallaties        

Complete cvComplete cvComplete cvComplete cv----installatie aanbrengen, incl. aanleg installatie aanbrengen, incl. aanleg installatie aanbrengen, incl. aanleg installatie aanbrengen, incl. aanleg 

water en rioolleidingenwater en rioolleidingenwater en rioolleidingenwater en rioolleidingen    

€ 4.500,00 € 31.24 Niet mogelijk Nee 

HRHRHRHR----combicombicombicombi----ketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaar    € 1.350,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

Aanbrengen CO2 Aanbrengen CO2 Aanbrengen CO2 Aanbrengen CO2 gestuurde ventilatie in de woninggestuurde ventilatie in de woninggestuurde ventilatie in de woninggestuurde ventilatie in de woning    € 820,00 € 5,34 € 820,00 Ja 

Aanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie douche    € 225,00 € 1,47 € 225,00 Ja 

Extra radiator 600x900Extra radiator 600x900Extra radiator 600x900Extra radiator 600x900    € 450,00 € 2,95 € 450,00 Ja 

Extra radiator 400x2800Extra radiator 400x2800Extra radiator 400x2800Extra radiator 400x2800    € 950,00 € 6,23 € 950,00 Ja 

Aanbrengen rookmelder Aanbrengen rookmelder Aanbrengen rookmelder Aanbrengen rookmelder per stukper stukper stukper stuk    € 50 0 € 50 Ja 

Buitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woning        

Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²    € 15,00 0 € 15,00 Ja 

Herstellen voegwerk per m²Herstellen voegwerk per m²Herstellen voegwerk per m²Herstellen voegwerk per m²    € 40,00 0 € 40,00 Ja 

Vervangen metselwerk per m²Vervangen metselwerk per m²Vervangen metselwerk per m²Vervangen metselwerk per m²    € 165,00 0 € 165,00 Ja 

Schoorstenen  repareren, incl voegwerk per stukSchoorstenen  repareren, incl voegwerk per stukSchoorstenen  repareren, incl voegwerk per stukSchoorstenen  repareren, incl voegwerk per stuk    € 410,00 0 € 410,00 Ja 

Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per 

mmmm
1111
    

€ 40,00 0 € 40,00 Ja 

Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per 

mmmm
1111
    

€ 26,00 0 € 26,00 Ja 

Vervangen buitendeur indien nodigVervangen buitendeur indien nodigVervangen buitendeur indien nodigVervangen buitendeur indien nodig    € 900,00 0 € 900,00 Ja 

BuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningen        

Aanbrengen Aanbrengen Aanbrengen Aanbrengen nieuwe buitenbergingnieuwe buitenbergingnieuwe buitenbergingnieuwe buitenberging    € 6.950,00 € 36,69 € 6.950,00 Ja 

Lichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voor----    of achterdeurof achterdeurof achterdeurof achterdeur    € 240,00 € 2,29 € 240,00 Ja 

Buitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputje    € 515,00 € 4,92 € 515,00 Ja 

Houten schutting met betonnen palen, per mHouten schutting met betonnen palen, per mHouten schutting met betonnen palen, per mHouten schutting met betonnen palen, per m
1111
        € 90,00 € 0,86 € 90,00 Ja 

Houten Houten Houten Houten schutting poort 1 m breedschutting poort 1 m breedschutting poort 1 m breedschutting poort 1 m breed    € 340,00 € 3,25 € 340,00 Ja 

Houten schutting dubbele poort, 2,40 m breedHouten schutting dubbele poort, 2,40 m breedHouten schutting dubbele poort, 2,40 m breedHouten schutting dubbele poort, 2,40 m breed    € 790,00 € 7,54 € 790,00 Ja 
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F.2 Schildstraat 

 

Tabel Tabel Tabel Tabel 7777    Mogelijkheden en kosten voor de woningen aan de Schildstraat    

IngreepIngreepIngreepIngreep    KostenKostenKostenKosten    Huurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maandHuurverhoging per maand    Eenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betalingEenmalige betaling    Aanbrengen als ZAV toegestaan?Aanbrengen als ZAV toegestaan?Aanbrengen als ZAV toegestaan?Aanbrengen als ZAV toegestaan?    

Begane grondBegane grondBegane grondBegane grond        

Tuindeuren in nieuwe gevelpuiTuindeuren in nieuwe gevelpuiTuindeuren in nieuwe gevelpuiTuindeuren in nieuwe gevelpui    € 7.500 € 36,78 € 7.500 Ja 

Vervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeurVervangen binnendeur    € 160,00 0 € 160,00 Ja 

ZolderruimteZolderruimteZolderruimteZolderruimte        

Dakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cmDakraam 78x118 cm    € 895,00 € 7,22 Niet mogelijk Nee 

Dakraam 114x118Dakraam 114x118Dakraam 114x118Dakraam 114x118    € 1.020,00 € 8,23 Niet mogelijk Nee 

Dakraam 134x140Dakraam 134x140Dakraam 134x140Dakraam 134x140    € 1.110,00 € 8,96 Niet mogelijk Nee 

BadkamerBadkamerBadkamerBadkamer        

Nieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamerNieuwe badkamer     0 Restant afschrijftermijn Ja 

Thermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan doucheThermostaat mengkraan douche    € 110,00 € 1,05 € 110,00 Ja 

EenhendelEenhendelEenhendelEenhendel    mengkraan wastafelmengkraan wastafelmengkraan wastafelmengkraan wastafel    € 55,00 € 0,53 € 55,00 Ja 

Extra wandtegelwerk, per m²Extra wandtegelwerk, per m²Extra wandtegelwerk, per m²Extra wandtegelwerk, per m²    € 120,00 € 1,15 € 120,00 Ja 

KeukenKeukenKeukenKeuken        

Nieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keukenNieuwe keuken    € 1.500,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting(Vaat)wasmachine aansluiting    € 535,00 € 5,11 € 535,00 Ja 

Extra onderkastjeExtra onderkastjeExtra onderkastjeExtra onderkastje    € 170,00 € 1,62 € 170,00 Ja 

Onderkastje met 3 ladenOnderkastje met 3 ladenOnderkastje met 3 ladenOnderkastje met 3 laden    € 285,00 € 2,72 € 285,00 Ja 

Extra bovenkastExtra bovenkastExtra bovenkastExtra bovenkast    € 100,00 € 0,95 € 100,00 Ja 

Bovenkast extra hoogBovenkast extra hoogBovenkast extra hoogBovenkast extra hoog    € 165,00 € 1,58 € 165,00 Ja 

AfzuigkapkastAfzuigkapkastAfzuigkapkastAfzuigkapkast    € 101,00 € 0,96 € 101,00 Ja 

Hoge kast t.b.v. inbouwkoelkastHoge kast t.b.v. inbouwkoelkastHoge kast t.b.v. inbouwkoelkastHoge kast t.b.v. inbouwkoelkast    € 470,00 € 4,49 € 470,00 Ja 

Keukenblad verlenging, per mKeukenblad verlenging, per mKeukenblad verlenging, per mKeukenblad verlenging, per m
1111
        € 125,00 € 1,19 € 125,00 Ja 

Eenhendel mengkraanEenhendel mengkraanEenhendel mengkraanEenhendel mengkraan    € 60,00 € 0,57 € 60,00 Ja 

Extra wandtegelwerk per m²Extra wandtegelwerk per m²Extra wandtegelwerk per m²Extra wandtegelwerk per m²    € 105,00 € 1,00 € 105,00 Ja 

Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch Aanbrengen extra groep in meterkast t.b.v. elektrisch 

kokenkokenkokenkoken    

€ 415,00 € 3,96 € 415,00 Ja 

ToiletToiletToiletToilet        

Fonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toiletFonteintje in toilet    € 490,00 € 4,68 € 490,00 Ja 

Hangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoirHangend toilet i.p.v. closet met opbouw reservoir    € 540,00 € 5,16 € 540,00 Ja 

Isolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelenIsolerende maatregelen        

Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²Aanbrengen spouwmuurisolatie per m²    € 13,00 € 0,04 € 7,80 Ja 

Isoleren Isoleren Isoleren Isoleren zoldervloer per m²zoldervloer per m²zoldervloer per m²zoldervloer per m²    € 16,00 € 0,05 € 9,60 Ja 

Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²Isoleren schuin dak vanaf binnenzijde per m²    € 88,00 € 0,28 € 52.80 Ja 

InstallatiesInstallatiesInstallatiesInstallaties        

Complete cvComplete cvComplete cvComplete cv----installatie aanbrengen, incl. aanleg installatie aanbrengen, incl. aanleg installatie aanbrengen, incl. aanleg installatie aanbrengen, incl. aanleg € 4.500,00 € 31.24 Niet mogelijk Nee 
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water en rioolleidingenwater en rioolleidingenwater en rioolleidingenwater en rioolleidingen    

HRHRHRHR----combicombicombicombi----ketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaarketel, indien CV ouder dan 18 jaar    € 1.350,00 0 Restant afschrijftermijn Ja 

Aanbrengen CO2 gestuurde ventilatie in de woningAanbrengen CO2 gestuurde ventilatie in de woningAanbrengen CO2 gestuurde ventilatie in de woningAanbrengen CO2 gestuurde ventilatie in de woning    € 820,00 € 5,34 € 820,00 Ja 

Aanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie doucheAanbrengen lokale ventilatie douche    € 225,00 € 1,47 € 225,00 Ja 

Extra radiator 600x900Extra radiator 600x900Extra radiator 600x900Extra radiator 600x900    € 450,00 € 2,95 € 450,00 Ja 

Extra radiator 400x2800Extra radiator 400x2800Extra radiator 400x2800Extra radiator 400x2800    € 950,00 € 6,23 € 950,00 Ja 

Aanbrengen rookmelder per stukAanbrengen rookmelder per stukAanbrengen rookmelder per stukAanbrengen rookmelder per stuk    € 50 0 € 50 Ja 

Buitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woningBuitenzijde woning        

Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²Reinigen metselwerk per m²    € 15,00 0 € 15,00 Ja 

Herstellen voegwerk per m²Herstellen voegwerk per m²Herstellen voegwerk per m²Herstellen voegwerk per m²    € 40,00 0 € 40,00 Ja 

Vervangen metselwerk per m²Vervangen metselwerk per m²Vervangen metselwerk per m²Vervangen metselwerk per m²    € 165,00 0 € 165,00 Ja 

Schoorstenen  repareren, incl voegwerk per stukSchoorstenen  repareren, incl voegwerk per stukSchoorstenen  repareren, incl voegwerk per stukSchoorstenen  repareren, incl voegwerk per stuk    € 410,00 0 € 410,00 Ja 

Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per Vervangen hemelwaterafvoeren voorgevel zink per 

mmmm
1111
    

€ 40,00 0 € 40,00 Ja 

Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per Vervangen hemelwaterafvoeren achtergevel PVC per 

mmmm
1111
    

€ 26,00 0 € 26,00 Ja 

Vervangen buitendeur indien nodigVervangen buitendeur indien nodigVervangen buitendeur indien nodigVervangen buitendeur indien nodig    € 900,00 0 € 900,00 Ja 

BuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningenBuitenvoorzieningen        

Lichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voorLichtpunt bij voor----    of achterdeurof achterdeurof achterdeurof achterdeur    € 240,00 € 2,29 € 240,00 Ja 

Buitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputjeBuitenkraan incl. afvoerputje    € 515,00 € 4,92 € 515,00 Ja 

Houten schutting met betonnen palen,Houten schutting met betonnen palen,Houten schutting met betonnen palen,Houten schutting met betonnen palen,    per mper mper mper m
1111
        € 90,00 € 0,86 € 90,00 Ja 

Houten schutting poort 1 m breedHouten schutting poort 1 m breedHouten schutting poort 1 m breedHouten schutting poort 1 m breed    € 340,00 € 3,25 € 340,00 Ja 

Houten schutting dubbele poort, 2,40 m breedHouten schutting dubbele poort, 2,40 m breedHouten schutting dubbele poort, 2,40 m breedHouten schutting dubbele poort, 2,40 m breed    € 790,00 € 7,54 € 790,00 Ja 

 

 


