
Gas, water en elektra
1. Verandert u bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluit- 

punten van gas, water, elektra en cv-installatie. 
2. Moet het leidingwerk of de aansluitpunten worden aangepast, 

dan laat u dit altijd uitvoeren door een erkende installateur en 
vraagt u een keuringsrapport. Dit moet u kunnen laten zien bij 
vertrek.

Ventilatie
3. Als u een open keuken realiseert door het verwijderen van een 

wand*, mag dat alleen als de woning is uitgerust met mecha-
nische ventilatie. Als u een geiser of ander open verbrandings-
toestel in uw woning heeft, mag u geen open keuken realiseren. 
De reden hiervoor is dat het risico op een koolmonoxidevergif-
tiging groter is bij een open keuken.

* Voor het verwijderen van een wand moet u voldoen aan onze 
voorwaarden voor het verplaatsen of verwijderen van een 
wand.  

Keukenblok
4. De kasten en deuren hangt u waterpas.
5. De grepen van kastjes en laden zitten goed vast.
6. De laden hangt u er recht in en deze glijden soepel.
7.  Gebruikt u bij voorkeur materiaal van spaanplaat met een  

densiteit (dichtheid) 720 kg/m³ en een melamine toplaag.
8. Gebruikt u bij voorkeur voor de onderkasten scharnieren van 

96° en voor de bovenkasten van 170°.
9. U mag het keukenblok niet schilderen.

Mengkraan
11. U maakt gebruik van stopkranen. U kunt dan van stromend 

water gebruik blijven maken als u de mengkraan monteert of 
demonteert.

12. U zorgt ervoor dat de kraan en aansluitingen niet lekken.
13. U plaatst een kraan van het merk Venlo of Grohe en die voldoet 

aan de KIWA of CE-keurmerk.
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Aanrechtblad (werkblad), spoelbak en kookplaat
14.  De lengte van het werkblad is minimaal gelijk aan wat oor-

spronkelijk in de woning zit.
15. De breedte van het werkblad is 55 of 60 cm.
16. Het werkblad ligt waterpas en heeft bij voorkeur een druiprand.
17. Het werkblad mag van de volgende materialen zijn: roestvrij 

staal, kwaliteit AISI 304 of multiplex met kunststof afwerking 
(MDF plaatmateriaal met druiprand, afgewerkt met HPL top-
laag) of graniet.

18. De spoelbak heeft een stop aan een ketting en een vaste over-
loopafvoer.

19. De spoelbak en sifon worden aangesloten op de rioolaansluit-
leiding.

Tegelwerk
21. De tegels brengt u strak, vlak en waterpas aan. 
22. De uitwendige hoeken en de beëindiging van het wandtegel- 

werk bestaan uit tegels met geglazuurde zijde(n), hoekprofiel of 
zijn verstek gezaagd.

23. De voegen zijn maximaal 3 mm en worden vol en goed inge-
wassen met specialvoeg (pas voegen na twee dagen drogen).

24. De tegelstroken zijn niet kleiner dan 5 cm en niet smaller dan 
de halve breedte.

25. De hoogte van het tegelwerk in een keuken is minimaal 1,50 m 
boven afgewerkte vloer ter plaatse van het aanrecht, kooktoes-
tel en de koelkast.

26. De inwendige hoeken vult u niet met een voegpasta, maar met 
een schimmelwerende siliconen rubberkit (sanitairkit).

27. De tegels en voegen mag u niet schilderen.

Afzuiging 
28. Als er in uw woning een mechanisch ventilatiesysteem aan-

wezig is, kan een afzuigkap met motor niet op het bestaande 
kanaal worden aangesloten. Doet u dit wel, dan ontregelt u de 
ventilatie-unit. De kosten voor reparatie brengen we dan bij u 
in rekening. Wij raden u in dat geval aan een recirculatiekap of 
motorloze afzuigkap te plaatsen.
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 Een recirculatiekap heeft een eigen motor en filtert en blaast 
de schone lucht direct weer terug in de keuken. Een motorloze 
afzuigkap mag wel op het bestaande ventilatiekanaal worden 
aangesloten, de afzuiging van de lucht vindt dan plaats via de 
mechanische ventilatie unit.

28. Als u een gat door de gevel wilt maken voor een afzuigkap in-
formeert u, voordat u de aanvraag indient, bij de gemeente en/
of de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (www.rijksoverheid.nl) of een (lichte) bouw- 
vergunning nodig is. Dit verschilt per gemeente.

29. Een gat door de gevel laat u door een aannemer uitvoeren. 
30. De afstand tussen uw kookplaat en afzuigkap is minimaal  

65 cm.

31. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de keu-
ken.

32. U houdt een voorraad tegels achter (10% van de totale opper-
vlakte, minimaal 1 m²) voor eventuele reparatie door u of een 
toekomstige huurder.

33. U zorgt voor eenheid.

34. Als u verhuist, neemt Tablis Wonen de Inbouwapparatuur niet 
van u over. Daarnaast onderhoudt Tablis Wonen de inbouwap-
paratuur niet. Alleen als de nieuwe huurder de inbouwappa-
ratuur overneemt en er een drie partijen overeenkomst wordt 
getekend door u, de nieuwe huurder en Tablis Wonen hoeft de 
inbouwapparatuur bij vertrek niet te worden verwijderd. 

35. Wij raden u aan om bijvoorbeeld de oven in een apart kastje 
te plaatsen met een aangepast aanrechtstuk. Dit is simpel te 
verwijderen bij vertrek uit de woning.

36. U kiest voor neutrale kleuren fronten. U kunt hierbij denken aan 
houtkleuren of de kleuren grijs en wit.
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36. Voor de keuken heeft u bij verhuizing recht op een vergoeding 
van Tablis Wonen. De vergoeding is gebaseerd op de aankoop-
prijs die Tablis Wonen hanteert min de afschrijving van 10% 
per jaar. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding 
wanneer u originele aankoopbonnen aan ons kunt laten zien.  
De maximale vergoeding is € 1.000. 
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