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VOORWAARDEN WIJZIGEN KEUKENINSTALLATIE 
d.d. 17-05-2018 
 
 
Het is mogelijk om het leidingwerk van uw keuken aan te laten aanpassen tijdens de bouwfase. Dit 
kan echter alleen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
 
Wij passen het leidingwerk in uw woning aan op basis van de (installatie)tekeningen van uw 
leverancier. Om ervoor te zorgen dat wij de leidingen op de juiste plaats aanbrengen, dienen deze 
tekeningen aan de onderstaande strikte  voorwaarden te voldoen: 
 

• de tekeningen zijn digitaal opgemaakt; wij accepteren geen tekeningen die met de hand zijn 
getekend; 

• de tekeningen zijn voorzien zijn van de projectnaam, uw bouwnummer, uw naam en een datum; 
(bij wijzigingen dient de wijzigingsdatum op alle tekeningen vermeld te worden) 

• alle tekeningen worden als één tekeningenset aangeleverd, dus geen losse bijgevoegde 
documenten; 

• alle maten hebben eenzelfde ‘nulpunt’ van waaruit de maat wordt getekend; 

• alle installatiepunten (elektra, loodgieterswerk en mechanische ventilatie) zijn per punt afzonderlijk 
in hoogte en breedte gemaatvoerd; 

• eventueel toegepaste apparatuur, waaronder ook kasten en kranen, zijn op de tekeningen 
gemaatvoerd; 

• de totaalmaat van de ruimte / keukenopstelling is op de tekeningen aangegeven; 

• wandafwerking is op de tekeningen, inclusief maatvoering; 

• er is een renvooi van de symbolen bijgevoegd; 

• de aansluitwaarde van de elektrische apparatuur is benoemd; 

• het is niet mogelijk de afzuigpunten van de mechanische ventilatie te verplaatsen; 

• het is niet mogelijk een gevel- of dak doorvoer voor de wasemkap (met motor) aan te brengen. 

• Ook de standaard installatiepunten zoals lichtschakelaars, een eventuele mv-schakelaar en 
wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik, dienen op deze tekening aangegeven te worden. 

 
Let erop dat u de tekeningen of eventuele wijzigingen op deze tekeningen tijdig, dus vóór de 
sluitingsdatum van de ruwbouw, aan ons doorgeeft. 
 
Wij kunnen de tekeningen alleen in behandeling nemen als deze voldoen aan de zojuist genoemde 
voorwaarden. Indien u wijzigingen aanbrengt in de tekeningen of indien de tekeningen niet compleet 
of correct worden aangeleverd, brengen wij handelingskosten in rekening. Deze kosten bedragen € 
75,00 voor iedere nieuwe aanvraag. 

 

 

 


