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Voorwaarden voor het (ver)plaatsen of verwijderen van een 

binnenwand.  
 
Inleiding 

U heeft toestemming van QuaWonen nodig om een dragende of niet dragende binnenwand in uw 
woning te mogen verwijderen of (ver)plaatsen. Bij uw aanvraag moet u een bouwtekening en 
eventueel een constructieberekening meesturen. 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, gemaakt van deugdelijke materialen, volgens 

geldende eisen en richtlijnen (o.a. gemeente, energiebedrijf, brandweer) 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. 

 U mag de volgende materialen in ieder geval niet gebruiken: spaanplaat, polystyreenplaat, 

houtwolcementplaat, asbesthoudende materialen, kunststof schroten (PVC) of materialen 

die niet brandvertragend zijn. 

Bouwkundige kwaliteit 
1. U mag een dragende wand alleen verwijderen nadat een onafhankelijk deskundige 

(constructeur) hierover een rapport heeft opgesteld waarin is aangegeven of de 
verwijdering mogelijk is en op welke wijze dit moet worden uitgevoerd. QuaWonen moet 
schriftelijk akkoord zijn gegaan met de uitkomsten van dit rapport. De kosten voor het 
inschakelen van de deskundige is voor uw rekening.  

2. Als er in de wand leidingwerk van elektra, gas, water, kamerthermostaat of andere 
bekabeling moet worden opgenomen, moet dit deskundig worden aangelegd of worden 

verlegd. De aanleg van een elektrische installatie en gasinstallatie moet door een erkend 
installateur gebeuren met afgifte van een keuringsrapport. 

3. De te plaatsen wand moet loodrecht op het plafond staan. 
4. De wand moet verankerd zijn in de vloer en het plafond en als het mogelijk is ook met een 

andere muur. 
 

Onderhoud 

5. De plaats (vloer, plafond, muur) van de verwijderde of verplaatste wand moet netjes 
worden afgewerkt. Er moet eenheid zijn van kleur en materiaal. 

6. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de aanpassingen. 
7. Eventuele gevolgschade aan het eigendom van QuaWonen komt voor uw rekening. 

 
Verhuurbaarheid 

8. De te verwijderen wand mag geen scheidingswand zijn van een natte ruimte 

(badkamer/toilet). 
9. Er mag bij het (ver)plaatsen van een wand geen vertrek ontstaan zonder toetreding van 

daglicht. 
10. Er mag bij het (ver)plaatsen van een wand geen vertrek ontstaan kleiner dan 6 m². 
11. U mag geen wanden verwijderen zodat de woningtoegangsdeur rechtstreeks op de 

verblijfsruimte (slaapkamer/woonkamer) uitkomt. 

12. De wand tussen de keuken en de woonkamer mag niet worden verwijderd als: 
a. er open verbrandingstoestellen (kachel/geiser/cv) in de woning zijn en er 

mechanische ventilatie aanwezig is. 

b. er geen mechanische ventilatie in de keuken aanwezig is. 
13. Het verwijderen of plaatsen van wanden heeft geen gevolgen voor de puntentelling van de 

woning. 
14. Als QuaWonen bij een verhuizing vaststelt dat de aanpassingen gedaan zijn volgens de 

voorwaarden, eventuele schriftelijke afspraken en ook in technisch goede staat verkeren, 

mag u de aanpassingen laten zitten. Is dit niet het geval, dan moet u de situatie in goede 

staat (laten) brengen. Dat kan betekenen dat u de oorspronkelijke indeling moet 

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

zitten. 

 
Tips  

 Informeer uw buren als u gaat hakken en breken en maak bij voorkeur afspraken met 
betrekking tot het tijdstip van het uitvoeren van de werkzaamheden (niet voor 08:00 uur 
of na 19:30 uur). 

 Het afvoeren van puin dient volgens de gemeentelijke eisen te gebeuren. 
 


