Sanitair veranderen

onbelemmerd de ruimte

Sanitair veranderen?

In de brochure "Zelf aangebracht veranderingen" kunt u lezen
welke voorwaarden worden gesteld aan het aanbrengen van
veranderingen in uw woning.
Vraag veranderingen altijd schriftelijk bij ons aan.
Voor een aantal van deze toegestane veranderingen is een
“kluswijzer” opgesteld met tips over de uitvoering van het werk.
Deze "kluswijzer" gaat over het veranderen van het sanitair.

Leidingwerk, gas, water en elektra
- Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en aan de
aansluitingen van gas, water en elektra. Als u dit toch wilt
wijzigen, maak dan gebruik van een
erkend installateur die werkt volgens de voorschriften van
deze nutsbedrijven.
- De aansluiting van het sanitair op de binnenriolering moet
waterdicht zijn.

Fonteintje, wastafel, kranen
- Het fonteintje of de wastafel moet worden geplaatst op een
hoogte van 90-95 cm.
- Het fonteintje of de wastafel moet worden aangesloten met
een witte of verchroomde bekersifon met een zelfde kleur
afvoer op de binnenriolering.
- Bij een wandaansluiting wordt de doorvoer weggewerkt met
een rozet.
- Bevestig het fonteintje of de wastafel met daarvoor bestemde
bevestigingsbouten.
- De wastafel moet zijn voorzien van een afvoerstop aan een
ketting.
- Het gebruik van stopkranen wordt aangeraden. U kunt dan,

terwijl u de kraan monteert of demonteert, gebruik blijven
maken van stromend water.

Douche, bad
- De badkraan moet bij voorkeur in het midden van de lange
muur en in de doucheruimte 1.10 m boven de grond worden
geplaatst.
- De hoogte van de douchecabine moet bij voorkeur 2.10 m
zijn.
- De douchecabine moet spatwaterdicht zijn en worden
afgewerkt met schimmelwerende kit.
- Het formaat van de douchebak is minimaal 80/80 cm en heeft
een plaatdikte van tenminste 3.5 mm
- Als het bad rondom is voorzien van (betegelde) wanden,
moet in één van deze wanden een luik worden aangebracht
om eventuele storingen te kunnen opsporen en verhelpen.
- Het bad moet waterpas liggen.

Tegels
- De tegels moeten strak, vlak en waterpas worden
aangebracht en de ondergrond moet schoon zijn (dus geen
losse of geschilderde tegels eronder).
- De ondergrond moet zijn voorbewerkt met een speciaal
voorstrijkmiddel.
- Voordat er gestart wordt met betegelen moet de aansluiting
van de wand aan de vloer worden voorzien van klimband.
- De uitwendige hoeken en het einde van de tegelwand moet
bestaan uit tegels met geglazuurde randen of worden
afgewerkt met tegelstrip.
- De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm. En moeten vol
en zat ingewassen worden met een speciale voegspecie.
- Let erop dat het tegelwerk zo wordt verdeeld dat de tegels na
snijden niet smaller worden dan 5 cm.
- De hoogte van het tegelwerk is in de badkamer tot het

plafond en in de wc tot minimaal 1.20 m boven de vloer.
- Vloertegels moeten met voldoende afschot naar de afvoerput
worden gelegd.
- Werk de inwendige hoeken en de aansluiting aan het sanitair
af met schimmelwerende sanitairkit en niet met voegspecie.
- De wandtegels moeten een KOMO-certificaat hebben en aan
de volgende afmetingen voldoen: 10/20, 15/15 of 15/20.
Zorg ervoor dat u tenminste 10% van het gebruikte aantal
tegels in voorraad houdt.
De tegels en het voegwerk mogen niet worden geverfd.

