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Voorwaarden voor het aanpassen of vernieuwen van een keuken.  
 
Inleiding 
U heeft toestemming van QuaWonen nodig om bepaalde zaken van uw keuken te mogen 
veranderen of vernieuwen. Informeer hiernaar bij ons. Bij uw aanvraag moet u een bouwtekening 
en eventueel een constructieberekening meesturen als u binnenwanden gaat verwijderen of 
(ver)plaatsen. U mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat u toestemming heeft gekregen.  

 

Algemeen 
 U mag een dragende of niet dragende binnenwand alleen verwijderen of (ver)plaatsen na 

voorafgaande schriftelijke toestemming en volgens de voorwaarden van QuaWonen. 
 De aanpassing moet goed zijn uitgevoerd, voldoen aan geldende eisen en richtlijnen (oa. 

brandweer, gemeente, energiebedrijf), gemaakt van deugdelijke materialen, in technisch 

goede staat verkeren en mag geen gevaar voor u en/of omwonenden opleveren. 

 Eventuele installatievoorzieningen moeten voldoen aan geldende eisen en richtlijnen. 

 Als de werkzaamheden schade veroorzaken, zijn de kosten daarvan voor uw rekening. 

 
Bouwkundige kwaliteit 
Voor het plaatsen van een nieuwe keuken of keukenonderdelen (kastjes, grepen, aanrechtblad) 

gelden de volgende eisen en veiligheidsvoorschriften. 

 

Gas, water en elektra 

1. Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, water en 

elektra. Doet u dit wel, dan moet u dit door een erkend installateur laten keuren met 

afgifte van een keuringsrapport. 

Ventilatie 

2. Als u een open keuken wilt maken, mag dat alleen als de woning is uitgerust met 

mechanische ventilatie. Heeft u open verbrandingstoestellen staan (kachel/geiser) 

dan mag u geen open keuken realiseren, omdat er dan gevaar ontstaat voor 

koolmonoxidevergiftiging! 

Keukenblok 

3. De kasten en de deuren moeten waterpas hangen. 

4. De grepen van kastjes en laden moeten goed vastzitten. 

5. De laden moeten recht worden ingehangen. 

6. Gebruik bij voorkeur voor het onderblok en de bovenkastjes scharnieren van 170°. 

Mengkraan 

7. Het gebruik van stopkranen is aan te raden, want dan kunt u van stromend water gebruik 

blijven maken als u de mengkraan monteert of demonteert. 

8. U moet er voor zorgen dat de kraan niet lekt. 

9. Plaats een kraan, die bij voorkeur voldoet aan het KIWA of CE-keurmerk. 

Aanrechtblad (werkblad), spoelbak en kookplaat 

10. De lengte van het werkblad moet minimaal gelijk zijn aan hetgeen oorspronkelijk in de 

woning zit. 

11. De breedte van het werkblad moet 60 cm zijn. 

12. Laat u adviseren over werkbladhoogte en de hoogte van de bovenkasten. 

13. Het werkblad moet waterpas liggen en een druiprand hebben. 

14. U bent vrij in de keuze van het materiaal van het werkblad.  

15. De spoelbak moet zijn voorzien van een stop en overloop. 

16. De spoelbak en de sifon moeten aangesloten worden op de riolering. 
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Inbouwapparatuur 

17. Het plaatsen van inbouwapparatuur staat QuaWonen toe tot het einde van de huurperiode. 

QuaWonen pleegt geen onderhoud  aan inbouwapparatuur. U kunt inbouwapparatuur wel 

over laten nemen door de volgende huurder. U moet inbouwapparatuur verwijderen dat 

niet door de nieuwe huurder wordt overgenomen. Houd daarmee rekening als u 

inbouwapparatuur aanschaft. 

Tegelwerk 

18. De tegels dienen strak, vlak en waterpas te worden aangebracht. 

19. De uitwendige hoeken en de beëindiging van het wandtegelwerk moeten bestaan uit tegels 

met geglazuurde zijde(n) of hoekprofielen. 

20. De voegen mogen niet groter zijn dan 3 mm en dienen vol en voldoende ingewassen te 

worden met speciale voegspecie. 

21. De wandgedeelten achter de aanrechtopstelling hoeven niet betegeld te worden. 

22. Gebruik bij voorkeur tegels met een KOMO-certificaat. 

23. U bent vrij in de keuze van het tegelformaat. 

24. De inwendige hoeken mogen niet gevuld worden met een voegspecie, maar met een 

schimmelwerende siliconen rubberkit (sanitairkit). 

Onderhoud  

25. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de keuken, inbouwapparatuur, tegels, 

kranen en dergelijke. 

26. Na verhuizing zal het onderhoud door QuaWonen op standaard niveau worden uitgevoerd. 

Als een (luxe) kraan dus kapot is, zal QuaWonen deze vervangen door een standaard 

kraan. 

27. U dient een voorraad tegels achterhouden (minimaal 1m2) voor eventuele reparatie door u 

of een toekomstige huurder. 

28. De tegels en de voegen mogen niet geverfd worden. 

Verhuurbaarheid 

29. Zorg voor eenheid. 

30. Kies voor niet te opvallende kleuren.  

31. QuaWonen staat toe dat er een luxe keuken wordt geplaatst. 

32. Het aanpassen of vernieuwen van een keuken heeft geen gevolgen voor de puntentelling 

van de woning. 

33. U mag de voorziening laten zitten, als QuaWonen bij een verhuizing vaststelt dat de 

aanpassingen in de keuken gedaan zijn volgens de voorwaarden, eventuele schriftelijke 

afspraken en ook in technisch goede staat verkeren. Is dit niet het geval, dan moet u de 

situatie in goede staat (laten) brengen. Dat kan betekenen dat u de aanpassingen moet 

verwijderen en een standaard keukenblok met bovenkastjes moet (laten) plaatsen. 

34. Bij verhuizing ontvangt u geen vergoeding voor de aanpassingen als u deze mag laten 

zitten. 

35. Neemt u bij het verlaten van de woning de keuken mee, dan dient u een standaard 

keukenblok met bovenkastjes terug te plaatsen. 

Tip 

36. Leg de werkzaamheden en details vast met digitale foto’s. Bij de verhuizing kunt u deze 

foto’s gebruiken om duidelijk te maken dat de voorzieningen zijn aangebracht volgens onze 

voorwaarden. 

37. Leveranciers van een keuken kunnen u heel goed adviseren over de hoogte, de breedte en 

de indeling. 


